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ПроеКТ оСиГУрЯВА 
БеЗПлАТнА ХрАнА 

нА 35 КрАЙно 
нУЖдАеЩи Се

Министерството на тру-
да и социалната политика 
обяви втори етап за наби-
ране на проектни предло-
жения за обществени тра-
пезарии. Пред фонд „Со-
циално подпомагане“ мо-
жеха да кандидатстват об-
щини, физически лица, 
регистрирани по Търгов-
ския закон, и юридически 
лица, които са регистрира-
ни в Агенцията за социал-
но подпомагане като дос-
тавчици на тази социална 
услуга и не са реализирали 
такива проекти през пър-
вия етап. 

 Между кандидатствалите 
е и Община–Попово – пре-

ди дни се разбра, че на шият 
проект е един от 116-те, 
одоб рени за финансиране. 

„Обществена трапеза-
рия“ в конкретния случай 
означава предоставяне на 
безплатна храна на край-
но нуждаещи се гражда-
ни, останали без подкре-
па на семейството и об-
ществото. (Такава трапе-
зария в община Попово е 
имало през 2004 и 2005 г.) 
Благодарение на този про-
ект безвъзмездна подкрепа 
през тежките зимни месе-
ци – от декември до март 
2010 г. включително – ще 
получат 35 жители на об-
щината. Те ще са от четири 

Кирил ЖЕЧЕВ  

Вече сме в средата на ноември и 
всеки момент температурите могат 
рязко да паднат и да завали сняг. 
Сне говалежите и заледяванията 
през есенно-зимния период ще за-
труднят движението на транспорт-
ните средства по улиците на града и 
междуселищните пътища и е нали-
це опасност от нередовно снабдява-

не на магазинната мрежа в община-
та с хранителни продукти от първа 
необходимост и нарушаване ритъ-
ма на други жизненоважни дейнос-
ти. 

Готова ли е Общината да посрещ-
не идващата зима – с този въпрос се 
обърнах към зам.-кмета на община-
та г-н Гецо Гецов, който отговаря за 
зимната подготовка. Ето какво спо-
дели той:

всеки момент температурите могат 
рязко да паднат и да завали сняг. 
Сне говалежите и заледяванията 
през есенно-зимния период ще за-
труднят движението на транспорт-
ните средства по улиците на града и 
междуселищните пътища и е нали-
це опасност от нередовно снабдява-

иМА ли оБЩинА ПоПоВо 
ГоТоВноСТ дА 

ПоСреЩне ЗиМАТА?

на стр. 2

ЖелеЗоПъТнА ГАрА 
СТАВА ФАКТор 

ЗА оТВАрЯнеТо 
нА ПоПоВо 

В ЮЖнА ПоСоКА

МъЖ оТ оПАКА ПоЧинА 
оТ СВинСКи ГриП

Новият грипен вирус А 
H1N1 взе и първата си жерт-
ва от региона – 54-годишен 
мъж от Опака. Контактни 
на починалия са 7 души – 
3 деца и 4 възрастни, кои-
то засега нямат симптоми 
на заболяване. На всички е 
предписан профилактично 
ремантадин и е дадена пре-
поръка да се наблюдават от 
личния лекар. 

От РИОКОЗ отчитат 
още, че заболеваемост-
та от грип в Търговищка 
об ласт бележи спад, като 
към момента седмич ният 
коефициент се задържа 
на епидемично ниво – 
239,90 на 10 000. 

За периода от 2 до 
10.11.09 г. са съобщени 55 
случая на усложнения на 
вирусната инфекция – 41 
бронхити и 24 пневмонии.

Targo.org
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от стр. 1

СКАТ СКъСА С 
Волен СидероВ

Добре познатият в По-
повско, не само заради ро-
довия си корен в село За-
раево, Валери Симеонов – 
собственик на кабелния ка-
нал СКАТ, който на практи-
ка създаде политическия об-
раз Сидеров, напусна пар-
тия „Атака“. Основна при-
чина за скъсването е несъг-
ласие с безусловната под-
крепа, която депутатите от 
„Атака“ начело с Волен Си-
деров дават на ГЕРБ в На-
родното събрание. Според 
Симеонов това всъщност е 
подкрепа за ДПС, тъй като 
до момента правителството 
не е потърсило отговорност 
за нарушенията, извършени 
от ДПС и от нейния лидер.

Ще припомним, че преди 
години Валери Симеонов 
даде възможност на още 
сравнително неизвестния 
Волен Сидеров всеки ден да 
проповядва в агресивен тон 
идеите си от екрана. СКАТ, 
създадена през 1992 г., по-
пуляризира първо Сидеров, 
а след това и току-що сфор-
мираната му партия. След 
това Симеонов се захвана и 
с политика в бургаския Об-
щински съвет.                 МВ

Кучкарникът в Попово, където се подслоняват бездом-
ните градски псета, съществува повече от две години. 
В него са обособени шест клетки, където могат да се 
приютят до 20 животни.

Сега кучетата там са пет. Те се хранят веднъж дневно, 
като месечната им издръжка (за храна) е около 70 лева. 
Съществува възможност в кучкарника да се гледат повече 
животни, но липсват финансови средства. Към 80 лева 
трябват за куче, като в тази сума се включват разходите 
за извършване на кастрация, за ваксина, различни 
медикаменти и др. За по-доброто функциониране на 
кучкарника е нужен и един автомобил пикап, може и 
закупен на старо.

За питомците в градския кучкарник сега се грижат два-
ма души. За съжаление все още няма желаещи за осино-
вяване на някое от отглежданите там кучета.       МВ

ПроеКТ оСиГУрЯВА 
БеЗПлАТнА ХрАнА нА 

35 КрАЙно нУЖдАеЩи Се

населени места – 15 души от Попово, 12 от с.Светлен, 
четирима от с.Славяново и четирима от с.Гагово. Под-
борът им се извършва със съдействието на дирекция 
„Социално подпомагане“ в гр.Попово. 

Услугата ще се предоставя от Звено „Заведения за со-
циални услуги“ при Общината. Бедните самотни хора 
през тези 4 месеца ще получават безплатен обяд всеки 
ден без почивните, общо 82 дни, на стойност 2 лв. на чо-
век. Храната ще се приготвя в Общинския стол, меню-
то задължително ще е разнообразно и съобразено със 
здравословните норми. Потребителите от Попово ще я 
получават от Центъра за социална рехабилитация и ин-
теграция (бившия ресторант „Рила“), а до селата ще се 
транспортира ежедневно. 

Казват, че понятие като „безплатен обяд“ няма, но и тук 
всичко зависи от гледната точка. За 35-тимата потребите-
ли  в тежко социално положение храната наистина няма 
да струва нищо, но не и за държавата и Общината. Об-
щата стойност на проекта е 6 658,40 лв. От МТСП чрез 
Фонд „Социално подпомагане“ ще получим 6 314 лв, съ-
финансирането от страна на Общината, с което се покри-
ват част от режийните разноски, е в размер на 344,40 лв. 
С тези пари експертите, разработили проекта се надя-
ват, че не само ще облекчат до известна степен живота 
на нуждаещите се, но и ще им дадат надежда, че не са от-
блъснати и напълно забравени от обществото.        МВ  

иМА ли оБЩинА ПоПоВо 
ГоТоВноСТ дА ПоСреЩне ЗиМАТА?

от стр. 1

ГриЖи ЗА БеЗдоМниТе КУЧеТА

– Подготовката за есенно-зимния 
сезон започна отрано. Вече са склю-
чени договори с две фирми за снего-
почистване и зимно поддържане на 
общинската пътна мрежа и отсечки 
от републиканските пътища на тери-
торията на Попово, както и на ули-
ците в града. Търговищката фир-
ма „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т“ 
ЕАД ще се грижи за почистването 
от снега и поддържането на общинс-
ката пътна мрежа с обща дължина 
162,6 км, както и републиканската 
пътна мрежа в регулацията на По-
пово. Срокът на договора с фирма-
та е от 1 ноември т.г. до края на март 
2010 г.

Своевременното снегопочистване 
и зимното поддържане на уличната 
мрежа в града ще се извършва от фир-
ма „ГЕОСТРОЙ ПОПОВО“ ООД.

При обилни снеговалежи, навява-
ния и обледявания, съвместно с ор-
ганите на МВР, са осигурени места 
за подслоняване на хора, попаднали 
в критична обстановка на територия-
та на общината през предстояща-

та зима. Това са кметствата в селата 
Ковачевец, където могат да се прию-
тят 7 души, Светлен (8 души), Лом-
ци (6 души), читалището в с.Конак 
(8 души) и хотел „Марини“ в Попо-
во (10 души). Определени са и места 
за развръщане на постове от КАТ и 
отбиване на превозни средства, нео-
борудвани за работа при зимни усло-
вия, с цел избягване създаването на 
предпоставки за затваряне на движе-
нието по пътните участъци. 

Уточнени са труднопроходимите 
при зимни условия места от репу-
бликанската пътна мрежа по път ІІ-
51 – Бяла–Попово–Дралфа, път ІІІ-
202 – Кацелово–Опака–Попово, път 
ІІІ-204 – Разград–Попово–Антоно-
во и път ІІІ-409 – Омуртаг–Светлен. 
Определени са също местата, къ-
дето ще  паркират необорудвани за 
движение в зимни условия товарни 
МПС на територията на общината.

Издадена е заповед на кмета на 
общината за подготовката на кмет-
ствата, обектите и фирмите за рабо-
та при тежки зимни условия. Изгра-
ден е и щаб за координация на спа-
сителните и неотложните аварийно-

възстановителни работи при зимни 
условия.

Вече е извършена подготовка на 
леките автомобили с повишена про-
ходимост за нуждите на „Граждан-
ска защита“, които се ползват за об-
ход и контрол на пътната мрежа в 
общината. 

Борбата със заледяванията на улич-
ната мрежа в града ще се води чрез 
лугиране, за да се предпазят от за-
дръстване канализационните мре-
жи. Опесъчаване ще се извършва са-
мо на много стръмните улици и важ-
ните кръстовища от републиканска-
та пътна мрежа.

Изготвен е списък на болните за хе-
модиализа с адресите им, за да се оси-
гури нормален достъп на линейките на 
„Спешна медицинска помощ“ до тях.

От 1 ноември в Общината е въве-
дено отговорно дежурство, което ще 
продължи до края на март следваща-
та година. На тел. 4-25-13 в Район-
на пътна служба желаещите могат 
да получат по всяко време на дено-
нощието информация за състояние-
то на пътната мрежа в общината и 
съседните общини.

ПоКАнА
Настоятелството на НЧ „Съзнание“, кв.Сеячи, 

гр.Попово, свиква извънредно общо събрание на НЧ 
„Съзнание“на основание чл.15 ал.1 от Закона за на-

родните читалища на 25.11.2009 г. (сряда)  
от 14 часа в салона на читалището

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на читалището за 2009 г. – докл. 
председателят на НЧ.

2. Отчет на проверителната комисия за 2009 г. – докл. 
председателят на ПК.

3. Приемане изменение и допълнение на устава на 
НЧ „Съзнание“,кв.Сеячи, гр.Попово, въз основа на из-
менение и допълнение на Закона за народните читали-
ща (ДВ бр.42 от 05.06.2009 г.).

4. Избор на читалищно настоятелство и проверител-
на комисия на читалището – докладва председателят 
на комисията по предложенията. 

Каним ви да посетите извънредното общо събрание.

Европейски земеделски фонд  
за развитие на селските райони

еВроПА инВеСТирА  
В СелСКиТе рАЙони

Програма за развитие на селските райони 
2007–2013

Проект № РД50-195/03.06.2009 г.: „Придоби-
ване на умения и постигане на обществена ак-
тивност за потенициална местна инициатив-
на група на територията на община Попово“ 

През месец август 2009 г. Община Попово 
заедно с партньорите по проекта – Сдруже-
ние за среда и култура „Попово 21 век“ и СД 
„ЕЗОКС“, реализира две информационни сре-
щи. На срещите взеха участие земеделски про-
изводители, неправителствени организации, 
читалища, представители на общинската ад-
министрация и граждани от община Попово. 

Първата информационна среща на тема „Под-
хода Лидер, като инструмент за децентрализи-
рано управление и интегрирано развитие“ се 
проведе на 21. 08. 2009 г. от 13.30 часа в конфе-
рентната зала на ресторант „Алвима“. По вре-
ме на срещата бе представена подробна инфор-
мация за същността и целите на подхода ЛИ-
ДЕР (абревиатурата LEADER от френски, озна-
чава „Връзки между дейностите за развитие на 
икономиката в селските райони“), какви са осо-
беностите на прилагането му в България, кри-
териите,  на които трябва да отговаря бъдещата 
Местна инициативна група на територията на 
община Попово и предстоящото разработване 

на Стратегия за местно развитие.
На втората информационна среща, която се 

проведе на  28.08.2009 г. от 11.00 часа в кон-
ферентната зала на ресторант „Алвима“, град 
Попово присъстващите бяха запознати с ос-
новните стъпки за подготовка на Стратегия-
та за местно развитие и същността на проце-
са на нейното разработване от потенциална-
та Местна инициативна група,  представен бе 
подробно и механизма за избор на мерки по 
ос 1, ос 2 и ос 3 от Програмата за развитие за 
селските райони и от Регламент 1698/2005 и 
тяхното  подробно разписване съобразно мо-
дела (дейности,  допустими разходи, интензи-
тет на помощта, бенефициенти,  бюджет, ус-
ловия за прилагане и т.н.) 

До момента с реализирането на проекта са 
постигнати следните резултати: 

• Проведено е обучение на основния екип 
по проекта за екипно взаимодействие;

• Изработени са три доклада във връзка с 
договор за „Извършване на проучвания в сел-
ските райони (териториални, социално-ико-
номически анализи и др.) за целите на подго-
товката на стратегия за местно развитие, из-
граждане база данни“. 

1-во проучване: Анализ на потенциала и 
статуса на територията. 

2-ро проучване: Анализ на проектите разра-
ботени и реализирани на територията на об-
щина Попово.

3-то проучване: Представително проучване 
сред пълнолетното население /600 човека/ от-
носно „Визия за развитието на територията, 
лични планове, намерения и възможности“.

• Изготвен е комуникационен план по проек-
та;

• Изготвени са информационни материали 
необходими за подготовката на Стратегията 
за местно развитие;

• Проведен  е информационен ден за пред-
ставяне на проекта, с присъствие на предста-
вители на всички заинтересовани страни;

• Проведена е информационна среща  за 
представяне на основните стъпки за подго-
товка на Стратегията за местно развитие /
СМР/  и  за набелязване на релевантни мерки 
от ПРСР и Регламент 1698/2005 г.

• Избрани са подизпълнители за техническо 
обезпечаване на МИГ, кетъринг и наем зала за 
предвидените дейности. 

• Проведено обучение на основния екип за 
изработване на Стратегия за местно развитие.

В процес на подготовка са три информацион-
ни събития през месец ноември:

• Двудневна работна среща на тема: „Опре-
деляне на приоритети и мерките в Стратегия-
та за местно развитие“.

• Обучение за местни лидери на тема: „Ос 4 
Лидер от ПРСР“

• Еднодневен семинар на тема: „Обсъжда-
не на проекта на Стратегията за местно раз-
витие“.

За контакти и информация, записване 
за обучения и информационни събития:

Координатор – Магдалена Радева
Офис на проекта:  адрес: Община Попово, 

ул.„Ал.Стамболийски“ 1,  Попово 7800
телефон: 0608/42726; 40275
е-mail: magradeva@abv.bg
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Гергана ДиМитроВа

Откриването на първата жп гара в Попово през 
1899 г. предопределя нарастването на градската те-
ритория на юг и постепенното формиране на произ-
водствената зона в непосредствена близост до желе-
зопътната линия. Постепенно градът се превръща във 
важен земеделски, търговски и икономически център за 
района. Днес тази гара е със затихващи функции. Гра-
дът се обслужва от нова пътническа жп гара, която е 
разположена в южна посока и е доста отдалечена от 
центъра. С развитието на производствени дейности 
на юг тя придобива допълнително значение като гра-
доустройствен фактор на територията. Допълнител-
но значение в тази насока придобива и южният обходен 
път. Чрез него се осъществява връзка в западна посока с 
Велико Търново и София, а в източна – с  Варна. Съвкуп-
ността на всички тези градоустройствени фактори оп-
ределя насоката на пространствено развитие, потърсе-
но с отваряне на града на юг и структуриране на нови 
вторични градски центрове в тази посока. Затруднени-
ят достъп до действащата жп гара поради слабите ко-
муникационни връзки с компактния град и жилищните 
квартали е един от проблемите, на които търси реше-
ние новият общ устройствен план на града.

Общият устройствен план на град Попово се разра-
ботва в две фази – предварителен и окончателен проект, 
с времеви хоризонт от 20 години, или до 2030 г. Автор 
на плана е проектантско бюро „Форум–Александров“ с 
ръководител проф. д-р арх. Александър Александров.

Проектът е разработен 
в окончателна фаза, про-
ведени са съгласувателни 
процедури по екологична-
та оценка с РИОСВ–Шу-
мен. Окончателният про-
ект е предаден в Минис-
терството на регионално-
то развитие и благоустрой-
ството и предстоят съгла-
сувателни процедури с раз-
лични ведомства.

Цели на плана

За определяне на концеп-
цията на пространствено развитие планът е взел наличи-
ето на няколко основни проблема, посочи проф. Алексан-
дров. Това са откъснатостта и отдалечеността на новата 
жп гара в южна посока от града и затруднените транс-
портно-комуникационни връзки на различни части от на-
селеното място с нея, слабите връзки на двата квартала 
Невски и Сеячи, както и с крайградската зона за отдих 
около яз.„Каваците“ и др.

Затова планът предвижда подобряване на комуника-
ционната система на града чрез завършване на неговия 
околовръстен ринг от север и запад и планира връзка 
към прогнозното трасе на магистрала „Хемус“ в север-
на посока. Важни цели на плана са преструктуриране 
на съществуващите производствени зони и стария това-
рен жп ареал и включване в чертите на града на усвое-
ни производствени терени в южната му част, както и по-
добряване на условията за ежедневен и седмичен отдих 
на гражданите чрез развитие на зелената система в ком-
пактния град и формиране на крайградски лесопаркове 
и зона за отдих около язовир „Каваците“.

Стремим се да усъвършенстваме пространствената 
структура на Попово, като се предвиди активна връзка 
между компактния град и кварталите Невски и Сеячи, 
жп гарата и язовир „Каваците“, каза арх.Александров. 
Градът ще подобри своята функционална структура, за-
щото се увеличават обществените функции, чрез кон-
версия на производствени терени, разширяват се и зе-
лените паркови територии и местата за отдих, посочи-
ха също проектантите. Създава се връзка между центъ-
ра на града и новата жп гара. По този начин се развива 

оста, изградена от главен градски център и двата нови 
многофункционални центъра на юг, оформени между 
старата и новата жп гара.

Конверсия на производствени територии

В източната част на града се предвижда преструкту-
риране и конверсия с цел привличане на нови инвести-
тори, развиващи високотехнологични незамърсяващи 
производства, посочиха проектантите. Складовите бази, 
разположени в тази част, запазват характера си, като се 
търси ново качество на средата чрез благоустройстве-
ни и саниращи мероприятия. Там се залага и на изграж-
дане на високотехнологичен бизнес парк. На терените 
в удобна връзка с възможното трасе на автомагистрала 
„Хемус“ се осигурява многофункционална бизнес лока-
лизация, т.нар. технологичен индустриален парк.

В северната производствена зона съществуващото ке-
рамично предприятие е със затихващи функции. Пред-
вижда се рекултивацията на кариерата и реконструк-

ция с цел обособяване на бъдеща незамърсяваща произ-
водствена зона от малки предприятия. В югозападната 
част се предвиждат логистично-индустриални комплек-
си със складове.

С новия общ устройствен план се отреждат терени със 
смесени функции за икономически дейности и в трите 
основни посоки – северозападната, южната и източната 
производствена зона. По думите на проектантите така 
ще бъде осигурен необходимият резерв от терени, кой-
то, от една страна, ще задоволи изискванията на инвес-
титорите за нови територии и от друга страна, ще осигу-
ри възможности за рехабилитация и реконструкция на 
съществуващите производствени зони.

На юг от обходния път и новата жп гара извън проект-
ните регулационни граници на града според плана са 
предвидени територии за развитието както на смесени 
многофункционални зони, така и на високотехнологич-
но земеделие и биотехнологични ферми. Такава зона 
има на юг от съществуващата вилна зона до язовира. 
Включ ват се в регулация и обособени смесени терито-
рии на изток от съществуващото гробище.

Запазват се и двата стопански двора в кв.Невски и 
кв.Сеячи като зони за стопанска инициатива за развитие 
на селскостопанската инфраструктура.

Жилищната зона

Жилищната зона в сегашните регулационни граници на 
Попово включва 259,55 ха, от които нето жилищни тере-
ни са 175,05 ха (67,4%). Въпреки наличието на жилищни 
комплекси и отделни групи високи сгради Попово е град 

на къщите. Нискоетажното застрояване е преобладаваща 
тъкан на градската територия – над 63% от нето жилищни-
те територии и 42,6% от жилищната зона на града. Около 
7,5% от жилищната зона (19,53 ха) са все още неусвоени.

Значителни компактни резерви на територията за жи-
лищни зони са незастроените терени в жк Младост, вил-
ните терени на запад и незастроените терени по север-
ната периферия на града. Относително по-малки тере-
ни, представляващи резерв за жилищно строителство, 
са дисперсно разпръснати в целия компактен град, но 
техният потенциал е незначителен. Общият резерв от 
незастроени терени в регулация възлиза на 198 дка с ин-
дикативен капацитет от 750–800 жилища (при ниское-
тажно строителство на еднофамилни и двуфамилни жи-
лищни сгради). Част от тези резерви (28 дка в североиз-
точната периферия на града) са подходящи да се резер-
вират за реализиране на социални жилищни програми, 
посочиха от проектантския колектив.

Озеленяване, пешеходна и велосипедна променада 
покрай реката

Планът е потърсил и по-голямо разнообразяване на 
функционалното предназначение на озеленените площи 
за обществено ползване. Освен съществуващите озеле-
нени територии в централното градско ядро по пеше-
ходната зона и около реката се предвижда терените око-
ло нея да се озеленят по цялото º протежение през гра-
да и там да се оформи една пешеходна и велосипедна 
променада, която да прави връзка с крайградските тери-
тории за отдих в източна и западна посока.

В западна и югозападна 
посока от двете страни на 
обходния път се предвиж-
да да се развие крайпътен 
зелен пояс с цел изолация 
от транспортния трафик и 
ветрозащитна роля.

От северозапад–север 
планът също създава плъ-
тен ветрозащитен пояс за 
намаляване на прякото дей-
ствие на северните и севе-
розападните ветрове през 
зимния сезон. Кариерата 
в северозападната част на 

града след изчерпване на находището се предлага да се 
рекултивира и превърне в градски спортен парк с плаж.

Изолирането на промишлената зона от жилищната те-
ритория може да се осъществи с по-плътно улично озе-
леняване по ул. „П.Хитов“ и с изолационно озеленяване 
по западните граници на промишлените терени на „Ви-
нарна–Попово“, фирма „Спорт“, „Родина–Попово“ и по 
ул.„Таньо войвода“.

Най-съществено развитие на зелената система се пред-
вижда да се получи в южна посока. Районът на старата 
пътническа гара се предлага отново да се превърне в при-
тегателен център за жителите на Попово, като на негова-
та територия се развие увеселителен парк с теснолиней-
ка и музей. Той ще се свърже непосредствено с градска-
та градина, която от своя страна в южна посока ще пре-
лее в зона за пикник и развлечения – Ловния парк. Чрез 
парков подлез под жп линията тази територия ще се свър-
же със съществуващата зона за отдих край язовир „Кава-
ците“. Двата съществуващи залесени терена от северната 
и южната страна на язовира се предвижда да се свържат 
помежду си с панорамна алея и с ново противоерозионно 
и водоохранно залесяване по цялата му периферия.

Съществуващият залесен скат в южната периферия на 
града над болницата се предлага да се превърне в друга 
привлекателна дестинация за жителите и гостите на По-
пово, като се оформи в зона за крайградски отдих, вело-
туризъм и екстремни спортове. Това, за да се реализи-
ра, трябва да бъде предшествано от изготвяне на съот-
ветния проект и неговото поетапно реализиране, комен-
тираха от „Форум–Александров“.

Както вече сме информирали, по поръчка на об-
щината екип от специалисти разработи общ ус-
тройствен план на град Попово. окончателният 
му вариант бе неколкократно обсъден и приет на 
местно ниво. В бр. 41 от 2.11. т.г. на специализи-
рания национален седмичник „Строителството. 
ГраДЪт“ излезе статия, която подробно запозна-
ва читателя с целите на плана и визията за разви-
тие на нашия град през следващите две десетиле-
тия. Предлагаме я на вашето внимание.

ЖелеЗоПъТнА ГАрА СТАВА 
ФАКТор ЗА оТВАрЯнеТо нА 

ПоПоВо В ЮЖнА ПоСоКА
• територията се развива с два нови многофункционални центъра
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За втори път видях и чух ирина ризова на чест-
ването на Деня на народния будител в с.Долец, от-
където са нейните родители. Впечатлена съм от 
творчеството º, от търсещия, неспокоен дух, който 
носи, и въобще от личността на тази жена. Според 
мен организаторите на срещата бяха поканили точ-
ния човек – изключително скромен и земен, но духов-
но извисен, богат с добродетелите на един истински 
съвременен просветител. Затова ви предлагам част 
от това, което г-жа ризова каза за поетичните си 
книги, за професията си на учител и педагог, за нови-
те си идеи като творец.
За творчеството º досега

Откъде да започна? Ста-
ва въпрос за три книж-
ки, първата е „Мълчаливи 
диалози“. За нея ме прово-
кира един млад мой коле-
га, на възрастта на дъще-
ря ми – младите са вина-
ги по-смели, по-дръзки. И 
благодарение на тази мла-
дост аз се осмелих да изда-
дем обща, мъничка стихо-
сбирка, която действител-
но да бъде подредена така, 
че ние заедно с него да во-
дим един странен, мълчалив диалог… И сега, когато се 
връщам назад, виждам сякаш биографията си, писана в 
стихове, което е биография на мои емоционални състоя-
ния. Сега разбирам какво се е случило в оная 2006 годи-
на с моята смелост и с моите страхове…

Следващата стихосбирка ми е много скъпа, защото, 
за да бъде издадена, ми помогнаха както брат ми, така и 
учениците от художествената паралелка, на които пре-
подавах и които направиха илюстрациите. Те усети-
ха поезията! Вижда се наивността, с която са рисува-
ли тогава, но за мен е много ценно, че те емоционално 
са приели този мой свят от слово и са го превърнали в 
рисунка. Когато се връщам към стиховете тук, виждам, 
че всичко онова, което излезе в последната стихосбирка 
„Всички птици на земята“, е маркирано по някакъв на-
чин в тази моя втора книжка...

Повечето ми стихотворения от третата стихосбирка 
са провокирани от децата. Миналата година водех клуб 
„Слово“ в училище. И се налагаше понякога да покажа 
на тия деца, че примерно на една тема като „Ябълката“, 
какъвто конкурс имаше обявен в Стара Загора, може да 
се разсъждава и твори. Написах едно стихотворение на 
тази тема и им го прочетох. По този начин те разбра-
ха, че това не е невъзможно. Така че много от провока-
циите идват от самите ученици – аз трябва да им пока-
жа, че може. 

Какви теми я вълнуват в момента

Сега се обърнах към житията на светиите. Защо го на-
правих? В ІХ клас се учи стара българска литература, 
която е свързана с християнството. Но според мен не мо-
же да я изучаваме без Библия, без Евангелието. Ние сега 
започнахме да се пробуждаме за вярата и децата са не-
подготвени. 

Между другото това, което се случи с нашите борци 
за свобода, независимо от коя епоха са, е, че като напра-
вихме портретите им, паметниците им, като че ли за-
почнахме да не ги забелязваме. Същото нещо се случ-
ва и с нашите светии и евангелисти – празнуваме праз-
ниците, правим курбаните, но кой е този светия и защо 
е, какво е сторил – ние не знаем. Нито за български-
те, нито за общочовешките, които до голяма степен са 
или с арабски произход, или с гръцки – такива са на-
шите евангелисти, такива са нашите християнски пър-
вомъченици. Дори го виждам по телевизията – празну-
ва се празник, излиза възрастна жена от храма, питат 
я за какво се е помолила, а тя казва: „Запалих свещич-
ка за здраве“. Какъв е празникът, кои са примерно Кон-
стантин и Елена – малко хора знаят. Повечето казват, че 
са мъж и жена, цар и царица и т.н.  Никой не улучи, че 
те са майка и син. Самата аз прохождам сега и научавам 
много неща, които не съм знаела преди това. И може би 
точно защото сега ги откривам, затова и емоцията ми е 
по-силна. Имам житията на светиите, но там нещата са 
поднесени много сухо. Писани са отдавна и естествено 
че съвременната емоционалност на децата не е такава, 
за да бъдат те възприети като живи герои, а не като ня-
какво клише. Просто се страхувам, че ще убием вярата 
чрез клишето. Защото клише има и в нашите ритуали, 
няма значение дали са църковни. Аз искам да очовеча 
житията на светиите и да ги направя по-достъпни за съ-
временния читател. Затова се заех с това. 

Към какво е пристрастна

Пристрастна съм към работата си в училище. Може би 
не в този смисъл на строга педагогика и методика, защо-

то съвременната действителност е много провокативна. 
Ние май трябва наистина да си преосмислим много от 
методите, за които са изписани тонове книги. И затова 
се опитвам децата, които не четат, да достигнат до сло-
вото чрез собствения си опит. Защото те може да не че-
тат, но пишат много интересни стихотворения и есета. 
Изобщо има нещо съвсем друго в това ново поколение. 
Ние не умеехме да изразяваме себе си като деца. Мно-
го пъти са ми задавали въпроса защо чак сега започнах 
да пиша. Ами никой не ме е питал какво мисля в края на 
краищата! Има една директива, има идея, ти приемаш 
тази идея и я следваш. Но дали в главата ти, в душата  

ти нещо се случва – никой не го интересува. А децата се 
интересуват май повече от емоционалния свят вътре в 
тях, отколкото от ставащото навън. И аз използвам това. 
Не е въпросът да наложа някакъв модел на поведение на 
тези деца, няма да се случи. Те може външно да го прие-
мат, но вътрешно няма да го приемат. А щом вътреш-
но не се е случило, когато излязат от училище след ХІІ 
клас, ще си правят това, което си мислят. Както се слу-
чи, между другото, и с нашето общество – след като се 
видяхме свободни, всеки започна да си прави каквото си 
знае. И се оказа, че никой не е бил убеден нито в закон, 
нито в правда, нито в нищо. Това е лошото! Това лице-
мерие, което властва в обществото ни, е много лошо. 
Та използвам тая даденост на децата – тяхната емоция, 
това, че те се взират в чувствата си. И когато ги опишат 
на листа, започват и да ги разбират. Защото дори и ние, 
възрастните, не винаги си разбираме емоциите, не сме 
наясно какво ги провокира… Малко като психотерапия 
се получава. А и целта не е децата непременно да се на-
учат да пишат стихове. Аз използвам клуба, за да ги за-
веда на театър, да ги заведа на поетична вечер, да общу-

ват с творчеството на различни поети и писатели, които 
на тях им допадат, така че малко по-широко действам… 
Това са пристрастията ми в момента.

Какво º доставя удовлетворение и радост

Ние, учителите, сме малко странни същества, колеги-
те ми ще ме разберат. Понякога си мисля, че родителите 
на децата не знаят какво сме ние за тях. За мен радост-
та пак е свързана с обратната информация, която полу-
чавам от учениците – и радост, и тревога едновремен-
но. Разбрала съм едно – децата имат нужда от общуване 
с възрастен човек, в семейството по-често са лишени от 

това. Родителите са зали-
сани да печелят пари – да 
се оцелява или да се тру-
па, но винаги е свързано с 
това. И когато общуване-
то е спонтанно, непосред-
ствено, не с тая дистанция 
учител–ученик, те те тър-
сят като приятел, като съ-
ветник даже и не е вярно, 
че бягат от съветите на въз-
растните. Въпросът е как, 
по какъв начин ще се стиг-
не до сърцата им. И когато 
виждам, че един млад чо-
век за две години се е про-

менил – това е моето удовлетворение. Не става въпрос 
за четенето. Четенето, трябва да ви кажа, им е на по-
следно място в живота, ученето им е на последно място 
в живота. Но ако те не изградят оня характер, който ще 
им послужи, когато завършат училище и благодарение 
на който ще оцеляват и ще се борят, дори много да са 
чели, няма значение. Знам го по себе си. Ние много че-
тяхме и ни е много трудно в живота. Май те са намери-
ли по-верния път…Какво се случи след демокрацията? 
Преди 10 ноември 1989 г. поставяхме учебната и въз-
питателната работа наравно, след това се каза: никаква 
възпитателна работа. И благодарение на това сега има-
ме гърмежите по улиците. Напоследък нещата малко се 
връщат към разума, към равновесието и от тази година 
ще пишем и характеристики на учениците, както беше 
навремето. Вече става въпрос и за характера на подра-
стващия, а не само учи ли, или не учи. 

Как се раждат творбите º

Никога пред мен не е стоял въпросът да напиша това 
или онова стихотворение. Винаги в основата е емоция-
та – може да не е лична, може да е наблюдавана някога, 
но да я изразя като лична. Например, когато си дойдох 
в Долец за събора, се роди „Тревясалите пътища“. Оти-
вайки към леля ми, минах през Чукар и видях, че там, 
ако не е стадото, пътят съвсем ще се заличи. Нямам  ня-
какъв план на действие, просто се случва в някакъв мо-
мент… Най-важното за мен е словото да стигне до този, 
на когото му е нужно – да му проговори на сърцето. Ако 
не, значи не е за него и това е… 

Подготви за печат 
Маруся Милушева

СЛЕД БОЛКАТА
След болката остава
                                тишина,
която във пространството
                                се люшка.
Пресъхва и последната
                                сълза,
сърцето в тишината
                                се ослушва …

не вярва, че душата и сама
може да се излекува.

НЕ СЪМ РОДЕНА
Не съм родена аз напразно на Земята.
Не  е напразно моят земен дял,
щом още пея и редя словата
и смъквам маските на пищен карнавал.

Лица без маски  – аз във вас съм взряна
и търся там дълбоката душа
и тънка нишка, водеща към светлината,
и чак тогава спокойно ще умра. 

ирина стефанова ризова е родена на 
�8.05.1957 г. в гр.омуртаг. завършва висше фи-
лологическо образование и работи като препо-
давател по български език и литература във ІІ 
соу „Проф. никола маринов“–гр. търговище. ав-
тор е на книгите „мълчаливи диалози“ (�006 г. – 
съвместно с константин адамов), „скъп спомен, 
блян или мечта“(�007 г.) и на най-новата „всички 
птици на земята“.

„СТрАХУВАМ Се 
дА не УБиеМ ВЯрАТА 

С КлишеТо“
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УВаЖаЕМа 
рЕДаКЦиЯ,
И през студените ноем-

врийски дни в нашето чи-
талище „Самообразова-
ние“ в с.Посабина кипи бо-
гата и разнообразна дей-
ност. През тази година 
съборът на селото ни съв-
падна с празника на народ-
ните будители. За него на-
шата неуморна библио-
текарка и секретарка Да-
рина Тинева успя навреме 
да организира общоселско 
тържество в деня срещу 
празника.

В клуба се събраха мно-
го жители и гости на се-
лото. Танцьорите от по-
повския ансамбъл „Север-
няче“ вдигнаха на крака 
присъстващите в залата 

с вълнуващите си изпъл-
нения. Извиха се кръшни 
хора и ръченици, а в па-
узите между тях малки 
певици изпълниха народ-
ни песни. Особено вълну-
ваща би изявата на най-
малката от тях, Йоана 
Бориславова, която изпя 
„Радо моме“. Публика-
та веднага позна в нейно 
лице внучката на Савка 
Минева – ръководителка-
та на певческата чита-
лищна група. Сред тан-
цьорките бе и дъщерич-
ката на секретарката ни 
Дарина.

Час и половина северня-
четата радваха присъст-
ващите в залата. След 
приключването на кон-

цертната програма всич-
ки се хванаха на общосел-
ското хоро, изпъстрено 
с три поколения играчи. 
Накрая изпълнителите 
от ансамбъл „Северняче“ 
бяха почерпени с домашни 
сладки и майсторски при-
готвени баници, каквито 
само в Посабина могат 
да правят.

Жителите на селото 
дълго ще помнят този 
празник. Те са доволни, че 
техните внуци и правнуци 
ще продължат да тачат 
старите народни обичаи 
и традиции и ще ги пре-
дават на следващите по-
коления.

Станислава МИТЕВА
с.Посабина 

БоГАТА ЧиТАлиЩнА деЙноСТ
читателска поща 

Маргарита ЙорДаноВа  

Има моменти, които спо-
деляме с близките си. Има 
мигове, които подарява-
ме на другите и тогава раз-
криваме душата си. В на-
вечерието на Деня на буди-
телите – един от светлите и 
книжовни български праз-
ници на духовността, се 
докоснахме до новия сбор-
ник на издателство „Ни-
лекта принт“–гр.Добрич – 
„Българското на-
родно творчество от 
Поповско: народни 
песни, легенди, пре-
дания и обичаи“.

Съставител на 
книгата е Кръстин-
ка Йорданова – пре-
подавател по литера-
тура в поповското 
ОУ „Св. Климент 
Охридски“ – едва 
ли има някой, кой-
то да не я позна-
ва.  Години наред 
учи децата, разкри-
ва им жаждата за 
познания и писме-
ност. Като фолкло-
рист, изучаващ ми-
налото на народа 
ни, тя с право и гор-
дост може да бъде нарече-
на радетел, възрожденец 
и продължител на народо-
полезното и книжовното 
дело, защото със собстве-
ни средства реализира из-
даването на книгата. По-
клон!

Този труд е плод на дъл-
гогодишна работа и проуч-
ване на Кръстинка Йорда-
нова и нейните ученици, 
които събраха и записаха 

част от фолклорното и ис-
торическото наследство на 
повече от 13 селища от на-
шата община. 

Книгата е интересна за 
нас заради включените в 
нея повествования и песни 
от Попово, Опака, Гагово, 
Люблен, Паламарца, Ко-
вачевец, Садина, Зараево, 
Кардам, Звезда, Посабина, 
Захари Стояново, Еленово.

Разказвачите са позна-

вачи на живота, съзидате-
ли на народофилософски 
притчи, съхраняващи ко-
рените ни и обогатяващи 
фолклорните и културните 
традиции. Песните им са 
като послание и букет, при-
шити с мъдрост в кръпката 
на надеждата, орисана да 
дава обич. Запазени са ха-
рактерните за региона диа-
лектни и местни форми на 
общуване. 

Записаните легенди и 

предания са над 20. Твор-
бите са сладкодумни и емо-
ционални, отличаващи се 
с искреност и неподправе-
ност. Приложението се със-
тои от речник на остарелите 
и диалектните думи, харак-
терен за определените се-
лища от Поповския край, 
който е условно алегори-
чен изказ на специфична-
та лексика, и от снимков и 
фотографски материал, с 

който читателят не-
натрапчиво е прово-
киран през прехода 
от вечното измере-
ние на миналото до 
наши дни.

Съставителката 
благодари на всич-
ки изпели, разказа-
ли, помогнали, да-
рили и обогатили 
съхранението на на-
родното ни твор-
чество. 

Този сборник е 
предназначен за 
широк кръг читате-
ли – дар за цялата 
поповска общест-
веност – и ако же-
лаещ, уважаеми чи-
тателю, да се докос-
неш до нашето на-

родно творчество, ще от-
криеш книгата чрез Краси 
Йорданова или в градската 
читалищна библиотека. 

Да пожелаем на Кръс-
тинка Йорданова още уси-
лия в избрания път! Надя-
вам се, че ще продължава 
да пише, да открива и про-
учва широкия и всеобхва-
тен кръгозор на фолклора 
и – оставаме в очакване на 
следващи книги!

ноВА КниГА

„БълГАрСКоТо нАродно 
ТВорЧеСТВо оТ ПоПоВСКо: 
нАродни ПеСни, леГенди, 

ПредАниЯ и оБиЧАи“

ЗАПоЧВАТ 
КоледниТе 

ПоСТи
оТ 15 ноеМВри 

до 24 деКеМВри

„Ние постихме и имахме 
нашия Бог, и Той ни послуша“

(Ездра 8:25)
Свещ. Юлиян 
СтЕФаноВ

Преди всичко трябва 
да се знае, че православ-
ният християнски пост 
не е нито диета, нито ве-
гетарианство, нито битов 
обичай. Той има чисто 
духовна основа и заедно 
с молитвата е второто ос-
новно средство за побеж-
даване на злото в себе си.

Има и духовен, и теле-
сен пост. Вторият вид пост 
е спомагателен и служи за 
постигане на първия. Ду-
ховният пост е вършене 
на доброто и въздържане 
от злото. Ако човек пости 
телесно, не употребявай-
ки храни от животински 
произход, но „яде“ ближ-
ния си, т.е. мрази няко-
го или му завижда, или го 
краде, или лъже, неговият 
пост няма никакъв сми-
съл. Постът губи своето 
значение и когато се хва-
лим, че постим или осъж-
даме ближния си. Човек 
не може да добие правед-
ност, без да пости телес-
но. Практиката доказва, 
че човек много по-лесно 
пада в греховете на блуд-
ството, леността жестоко-
сърдието и всички оста-
нали пороци, ако издигне 
в култ стомаха си и се от-
даде на чревоугодие, не-
пристойни увеселения и 
пиянство.

Постът е силно оръ-
жие за постигане на вся-
ко добро човешко жела-
ние и избягване на беди и 
опасности. В св. Библия 
има описани много слу-
чаи, когато еврейският 
народ чрез пост и молит-
ва се е спасявал от спра-
ведливия Божи гняв или 
е удържал бляскави по-
беди над своите врагове. 
Ако, не дай, Боже, бъдем 
уязвени с някоя  – болест, 
семейни неблагополучия 
или нещо подобно, ние 
можем да противостоим 
именно със силата на мо-
литвата и поста.

Започват Коледни пос-
ти. Основните черти на 
християнския пост са 
благата воля, добрите 
дела, любовта към Бога 
и ближния...
ЛЕКи и спаситЕЛНи 

пОсти!

нАПоМнЯне
Клиенти на предплатената услуга на мобилните 

оператори трябва  до 31 декември 2009 г. да регист-
рират SIM картите си в магазините от търговската 
мрежа на операторите или на официалните им парт-
ньори. Услугата е безплатна за трите мобилни опе-
ратора. Достатъчно е представяне на документ за 
самоличност от потребителя. Възможна е регистра-
ция и чрез нотариално заверено пълномощно. Ако 
до 31 декември 2009 г. картата не бъде регистрира-
на, изходящите повиквания и SMS-и, с изключение 
на услугите за спешни повиквания, ще бъдат спре-
ни. Мобилните оператори призовават своите клиен-
ти да регистрират предплатените си карти само и 
единствено в лицензираните им магазини с цел 
предотвратяване на опит за измама от неизвестни 
лица.  

„дА Се ЗАВърнеш…“
Юлияна ПЕтроВа

 
Една отколе спазвана традиция в Паламарца – Събо-

рът, наричан днес Празник на селото, на 8 ноември съ-
бра край богатата капанска трапеза снахи и синове, дъ-
щери и  зетьове, внуци и правнуци, близки и приятели 

Празникът започна на 7 ноември вечерта, когато, ши-
роко разтворил врати, духовният и културен дом на се-
лото НЧ „Искра“ посрещна над 350 любители на фолк-
лора с празничния концерт „Фолклорна въртележка“. 
Подготвяйки празника, организаторите се бяха поучили 
от словата на капанския Чудомир – Стоян Славов: „ве-
черта на сбора да е богата с културни изяви от местни 
сили“. Зрителите се насладиха на колоритната  поста-
новка „Срещи на мегдана“, с която ТИФ „Капанци“ при 
НЧ „Искра“ на 5 септември спечели първа награда на 
Еврофолк 2009 в гр.Приморско. Възхищението на пуб-
ликата заслужиха и изпълненията на Трио „Агра“, съ-
четани с красивите танци на танцова формация „Капан-
ци“. А изненадата на местните хора беше специалното 
участие на групата за автентичен фолклор от с.Езерче и 
на бай Станчо гъдуларя, водени от кмета на селото г-н 
Сахлимов. 

Приветствие по случай най-личния ден в селото – Съ-
бора, поднесе кметът на селото Милчо Петров. Празни-
ка уважиха кметовете на селата Ломци, Дриново и Звез-
да, гости от Попово и спонсори.

Празничната вечер завърши с песните на Павлина Не-
дялкова – едно от най-новите попълнения на местните 
самодейци, с голямо хоро и тържествена заря.

На 8 ноември храмът „Св. Николай“ събра миряните 
на празнична литургия.

Хубаво е да виждаш как гори огънят на родолюбието 
и българщината, сладка е мисълта, че безценното богат-
ство на народните традиции и обичаи ще радва още по-
коления наред.
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футбол
Кирил ЖЕЧЕВ

На 8 ноември се изигра-
ха срещите от ХІІІ кръг на 
футболното първенство в 
Североизточна „В“ ама-
тьорска група. На своя ста-
дион „Черноломец 04“ по-
срещна добре представя-
щия се през този полусе-
зон отбор на „Рапид“ (Див-
дядово). След 6:0 с „Акса-
ково“ домакините спече-
лиха втора поредна победа 
с разгромния резултат 5:0.

Мачът се игра при хуба-
во време пред около 200 
зрители. С новите попъл-
нения (Петър Алексиев, 
Тихомир Кънев и Росен 
Иванов – опитни футбо-
листи, играли и в нацио-
нални гарнитури) отборът 
показа съвсем друго лице, 
беше с класа над съперни-
ка си и закономерно побе-
ди с изразителен резултат. 
Още след началния съдий-
ски сигнал домакините ус-
тановиха пълен превес на 
терена и редяха атака след 
атака към противниковата 
врата. Към средата на по-
лувремето Росен Иванов 
изпълни ъглов удар от ляво 
на стража на „Рапид“, Дой-

чев засече топката и откри 
резултата. До края на пър-
вите 45 минути бяха създа-
дени още няколко положе-
ния за гол, но нито едно от 
тях не бе стопроцентово.

Броени минути след под-
новяването на играта, след 
самостоятелен пробив от 
ляво, Петър Тончев-Бем-
бето се озова на стрелкова 
позиция и не пропусна да 
вкара за 2:0. Само някол-
ко минути след това, след 
изпълнение на наказателен 
удар, отново същият със-
тезател засече топката с 
глава и направи резултата 
класически – 3:0. Победа-
та на отбора домакин вече 
не будеше съмнение, оста-
ваше да се види само ци-
фровото изражение на пре-
възходството на поповския 
тим. При една контраатака 
на един от най-дейните в 
този мач футболисти – Пе-
тър Тончев, той подаде на 

останалия сам срещу про-
тивниковия вратар Тихо-
мир Кънев, който отбеляза 
поредния гол – 4:0. Край-
ният резултат бе оформен 
от Росен Иванов, вкарал 
топката в мрежата на „Ра-
пид“ след самостоятелен 
пробив. Краен резултат – 
5:0 за „Черноломец 04“.

След тази среща тимът 
от Попово се изкачи на 9-о 
място в таблицата за вре-
менно класиране с актив 
от 18 точки и голова разли-
ка 22:15.

Състав на „Черноломец 
04“: Никола Начев – вра-
тар, Димитър Дойчев, Ясен 
Василев, Любомир Алексан-
дров (78-ата мин. – Евгени 
Георгиев), Детелин Васи-
лев, Петър Алексиев, Ка-
лин Кънчев, Свилен Колев 
(к) (69-ата мин. – Диян Ки-
рилов), Росен Иванов, Тихо-
мир Кънев, ПетърТончев-
Бембето.  

В следващия ХІV кръг 
„Черноломец 04“ госту-

ва на традиционно сил-
ния състав на „Бенковски“ 

(Бяла), заемащ в момента 
3-то място в таблицата за 
временно класиране. След 
изразителните победи на 
поповските футболисти 
в последните два мача се 
очаква добро представяне 
на отбора на негостоприем-
ния терен в Бяла.

ПореднА рАЗГроМнА ПоБедА 
ЗА „ЧернолоМеЦ 04“

КЛасиРаНЕ. сЕВЕРОиЗтОчНа „В“ гРупа, 2009–2010 
 Отбор т М п Р З М п Р З М п Р З гР
1 Разград 2000 31 6 6 0 0 7 4 1 2 13 10 1 2 26:9
2 Доростол 2003 30 7 6 1 0 6 3 2 1 13 9 3 1 29:12
3 Бенковски 28 6 6 0 0 7 3 1 3 13 9 1 3 45:17
4 Шабла 28 7 6 0 1 6 3 1 2 13 9 1 3 31:16
5 Скрита сила (Мъдрево) 26 7 4 1 2 6 4 1 1 13 8 2 3 31:16

6 Рапид (кв.Дивдядово, 
Шумен) 24 7 4 0 3 6 4 0 2 13 8 0 5 23:19

7 Септември 98 (Тервел) 21 6 4 1 1 7 2 2 3 13 6 3 4 19:14
8 Черноморец (Бяла) 19 7 5 2 0 6 0 2 4 13 5 4 4 20:13
9 Черноломец 04 (Попово) 18 6 3 0 3 7 3 0 4 13 6 0 7 22:15

10 Две могили 18 6 3 2 1 7 2 1 4 13 5 3 5 21:17
11 Суворово 17 7 3 2 2 6 2 0 4 13 5 2 6 21:21
12 Тополи 13 6 4 0 2 7 0 1 6 13 4 1 8 25:39
13 Преслав (В. Преслав) 12 7 3 3 1 6 0 0 6 13 3 3 7 15:22
14 Спортист (Ген. Тошево) 12 6 2 1 3 7 1 2 4 13 3 3 7 15:25
15 Ботев (Нови Пазар) 10 6 2 1 3 7 1 0 6 13 3 1 9 12:29
16 Кубрат 10 7 3 1 3 6 0 0 6 13 3 1 9 16:35
17 Ендже (Царев брод) 10 7 2 0 5 6 1 1 4 13 3 1 9 9:35
18 Аксаково 9 6 3 0 3 7 0 0 7 13 3 0 10 12:38

МиниВолеЙБол 
Неотдавна в Казанлък се проведе турнир по ми-

ниволейбол за момичета (до 12 г.). В него взеха 
участие 8 отбора от цялата страна, между които и 
представителите на „Черноломец–Попово 98“. 

След изиграването на всички срещи поповските 
момичета заеха третото място. Пред тях са съста-
вите на домакините и Чирпан.

На 1 ноември отборът на юношите старша въз-
раст от „Черноломец–Попово 98“ играха в Шумен 
с връстниците си от местния „Калбо“ и загубиха 
с 0:3 гейма. 

Соб. инф.

Ганьо КириЛоВ

В събота, 7 ноември, 
мъжкият волейболен от-
бор на ВК „Попово 09“ бе 
домакин на състава на ВК 
„Добротица“ (Добрич) в 
среща от втория кръг на 
първенството в „А“ елит-
на волейболна група. Пред 
многобройната публика, 
изпълнила почти докрай 
залата, домакините спече-
лиха категорична победа с 
резултат 3:0 гейма (25:15, 
25:16 и 25:17). Този без-
спорен успех се дължи на 

отличната игра на всички 
състезатели, които още в 
първата част показаха же-
лание за победа. Те превъз-
хождаха изцяло своите съ-
перници и в защита, и при 
блокадите, и в нападение. 
Особено добро впечатле-
ние направиха изявите на 
един от най-младите в от-
бора – Светлозар Павлов, 
който има определен при-

нос за престижното пред-
ставяне на целия тим.

След изиграването на сре-
щите от първите два кръга на 
първенството представител-
ният отбор на Попово заема 
трето място – след предста-
вителите на Тетевен и „Сеп-
тември“ (София) и пред ти-
мовете от Шумен, Добрич, 
ЛТУ–София и Луковит.

От 16 ч. на 15 ноември 

(неделя) в градската волей-
болна зала „Тодор Янев“ 
ще се срещнат мъжки-
те отбори на ВК „Попо-
во 09“ и Лесо-техническия 
университет (София).

От 14 ч. същия ден ще иг-
раят съставите на юноши-
те старша възраст на ВК 
„Черноломец–Попово 98“ и 
„Добротица“ (Добрич). 

Приканваме всички лю-
бители на волейбола от 
града да посетят срещи-
те и да окажат подкрепа 
на своите любимци. Зала-
та ще бъде отоплена. 

волейбол

КАТеГориЧнА ПоБедА 
След оТлиЧнА иГрА

община–ПоПово уведомява

оБЩиТе СъБрАниЯ ЗА 
еТАЖнАТА СоБСТВеноСТ – 

до 1 ноеМВри
Във връзка с необходимостта от създаване и поддър-

жане на публичен регистър Община–Попово уведомя-
ва собствениците на сгради в режим на етажна собстве-
ност за необходимостта от свикване на общо събрание 
до 1 ноември 2009 г. Избраният управител на етажната 
собственост следва да предостави в общинската адми-
нистрация коректно попълнено типово заявление, необ-
ходимо за вписване на сградата в публичния регистър 
на Община–Попово.

Необходимите информация и документи може да из-
теглите от сайта на Общината.

В случай че председателят на управителния съвет или 
управителят на етажната собственост не заявят обстоя-
телствата, които подлежат на вписване в публичния ре-
гистър, Законът за управление на етажната собственост 
предвижда глоба от 100 до 500 лева. За да се извърши 
вписване в регистъра, е необходимо да изпълните след-
ното:

І. Свикване на общо събрание в срок до 6 месеца от 
влизането в сила на закона (§ 2 от ПЗ на ЗУЕС), на кое-
то да бъдат взети решения за:

1. Определяне формата на управление и управителни-
те органи (чл. 9 от ЗУЕС);

2. Приемане на правилник на вътрешния ред, съглас-
но утвърден образец от МРРБ (чл. 11, ал. 3 от ЗУЕС);

3. Създаване Книга на собствениците по утвърден об-
разец на МРРБ (чл. 7 от ЗУЕС). Образци (цена 3 лв.) мо-
гат да се вземат от магазина на ОФИС УАН в Попово.

ІІ. Подаване на заявление по образец за вписване в 
публичния регистър на сградите в режим на етажна соб-
ственост в деловодството на общинската администра-
ция (чл. 44 от ЗУЕС и Наредба № 3 от 17.06.2009 г. за 
създаване и поддържане на публичен регистър на сгра-
дите в режим на етажна собственост).

Необходими документи:

1. При управление на етажната собственост от общо 
събрание: 

1.1. Заявление за вписване в регистъра, утвърдено от 
Министъра на регионалното развитие и благоустрой-
ството, което следва да бъде попълнено от председате-
ля на управителния съвет или от управителя на етажна-
та собственост след провеждане на общото събрание на 
собствениците.

2. При управление на етажната собственост от Сдру-
жение на собствениците:

2.1. Заявление за вписване на Сдружение на собстве-
ниците, като се прилагат следните документи:

2.1.1. Списък на собствениците, участващи в сдруже-
нието, с трите им имена и адреса в етажната собстве-
ност;

2.1.2. Копие от протокола на учредителното събрание, 
заверено от председателя на управителния съвет (упра-
вителя);

2.1.3. Копие от приетото споразумение, заверено от 
председателя на управителния съвет (управителя);

2.1.4. Нотариално заверени образци от подписите на 
лицата, представляващи сдружението (чл. 29 ЗУЕС).

МВ

ВПеЧАТлЯВАЩи 
ПоБеди СреЩУ Силни 

СъПерниЦи
С. иВаноВ

На 7 и 8 ноември във Варна се проведе първият ква-
лификационен кръг от първенството на „Б“ група – 
мъже. В него взе участие и вторият отбор на „Роса 1“ 
в състав Цветан Димитров, Димитър Димитров, Сви-
лен Георгиев и Ивелин Добрев. Състезаваха се общо 
12 отбора по системата всеки срещу всеки. 

В този кръг поповските момчета изиграха 7 мача 
и записаха впечтляващите 7 победи. Трябва да отбе-
лежим, че Цв.Димитров и Д. Димитров са 19-годиш-
ни, а Св.Георгиев и Ив.Добрев – 14-годишни. Истинс-
ки фурор направи Цв.Димитров, който записа 12 ин-
дивидуални победи и нито една загуба и даде сериоз-
на заявка за включването му в първия състав. Отбор-
ните победи нашите момчета постигнаха срещу от-
борите на „Светкавица“–Тъговище, „Мадара“–Шу-
мен, „Спортист-95“–Генерал Тошево, „Рефлекс“–
Каспичан, „Боровец-2“–Горна Оряховица, „Локомо-
тив’50“–Горна Оряховица и „Корабостроител’92“-ІІ–
Вар на. 

следващият кръг е на 14 ноември отново във 
Варна.

тенис на маса



овен. В деловата 
сфера от 13 до 24 
ноември настъп
ва един не особе

но гладък период за сътруд
ничеството. 

телец. В неде
ля рискувате да 
си го изкарате на 
някого от окол

ните или при дадените об
стоятелства да постигне
те това, че околните ще ви 
оценят като силна и ефект
на персона. 

близнаци. Вие 
сте в кръговрат 
от важни профе
сионални и лич

ни събития. Вашата работа 
или вашето здраве интере
суват не само вас и близки
те ви, но засягат много по
широк кръг от хора.  

рак. В края на 
седмицата вие 
започвате да хар
чите средства за 

свои увлечения, деца или 
любими. Тези изкушения 
ще ви поставят пред изпи
тания до 23 ноември. 

лъв. Предстои ви 
да осмислите как
ва личност сте и 
да се научите да 
намирате равно

весие между егоцентризма 
и излишната самопожерт
вователност. 

дева. В петък 
преценете свое
то финансово със
тояние – отнача

ло ще се проявят трудни 
моменти, а после ще се на
мери блестящ изход от по
ложението. Не го пропус
кайте.

везни. Не допус
кайте това, из
ползвайте всич
ки възможности 

за повишаване на оптими
зма. Първата такава въз
можност ще се появи в съ
бота – използвайте я за сто
процентова почивка.

скорПион. Пос
тарайте се в съ
бота да постигне
те хармония в се

мейството си – за вас това 
е найхубавият ден за тази 
седмица. 

стрелец. За по
вечето от вас от 
10 до 19 ноември 
сполучливо се 

подреждат семейните пре
образования. 

козирог. В би
тов план не бива 
да правите пре
калено оптимис

тични планове, опирайки 
се на своя трезв разум.

водолей. В не
деля поддържай
те реномето си и 
отбележете всич

ки позитивни фактори, по
твърждаващи социалното 
ви благополучие и възмож
ности за подобряването му. 

риби. В петък се 
усеща повишена 
умора и недостиг 
на средства. Съ

бота е найблагоприятният 
ден във всяко едно отно
шение.
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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. 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.

• 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.

до 50 000 леВА  
ЗА БеЗрАБоТни, 
АКо ЗАПоЧнАТ 
ЧАСТен БиЗнеС

Безработни с ясна бизнес идея могат да получат 
безвъзмездна помощ до 50 000 лв. за стартиране 

на частен бизнес по две европейски програми. Една-
та възможност е по мярка „Насърчаване на предпри-
емачеството“ и се финансира по оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ресурси“. Право да кан-
дидатстват имат всички безработни със средно и по-
високо образование, регистрирани в бюрата по тру-
да за по-малко от 12 месеца и без право на социално 
подпомагане.

Бюджетът за първия етап на проекта – проучване 
на нагласите на безработните за собствен бизнес по 
региони и обучението им, е 20 млн. лева. В рамките 
на 660 часа кандидат-бизнесмените ще се обучават на 
предприемачески, управленски и бизнес умения. 

Предвидено е през такова обучение да преминат до 
50 000 души. „Хората, които го преминат успешно, 
няма да получат пари на ръка. В тези до 50 000 лв. 
е включено обучението, предвижда се помощ за ре-
гистрацията на фирмата, за наемане на консултанти – 
счетоводител, юрист, които да им изготвят такъв биз-
нес план, че банките да отпуснат кредит на кандида-
тите. От същата сума ще се покриват и първоначал-
ни заплати на наетите работници, които също тряб-
ва да са с регистрация в бюрата по труда. Може да се 
направи с част от парите козметичен ремонт на поме-
щение или да се купи някаква необходима техника“, 
обяснява ръководителят на Агенцията по заетостта 
Росица Стелиянова.

Подобна мярка – за стартиране на собствен бизнес, 
се предвижда и при масови съкращения от едно дру-
жество – засега от „Кремиковци“, по-късно вероятно 
и от БДЖ. Там след съответното обучение ще се да-
ват до 10 000 лв. безвъзмездно, но като начален капи-
тал. Парите се чакат от Европейския фонд за приспо-
собяване към глобализацията. 

По информация на в. „Сега“

ПУСКАТ ТелеФон 
ЗА деЦА В риСК

От 5 ноември е откри-
та национална телефон-
на линия с единен евро-
пейски номер 116 111, 
предназначена за деца в 
риск. Телефонната линия 
е с национално покритие, 
безплатна за обаждащите 
се, и работи денонощно. 

На този номер ще се приемат сигнали и ще се дава 
специализирана помощ за деца в риск – консулта-
ции, кризисна интервенция, психологическа помощ. 
България е 14-ата страна от Европейския съюз, в коя-
то се открива подобен горещ телефон.               МВ

Франция изкуша-
ва младите българи 
с безплатно висше 
образование и въз-
можност за социал-
ни стипендии. Без-
платно висше об-
разование дават във 
Франция държав-
ните вузове, а в мо-
мента там следват 
около 3000 нашен-
ци. Българите пред-
почитат академич-
ната обстановка и 
знания в парижки вузове, 
но на второ място в избора 
на българските студенти се 
подреждат Страсбург, Бор-
до и Гренобъл.

Повечето от завършили-
те във Франция висшето 
си образование се връщат в 
България и намират добра 
реализация за знанията и 
уменията си. За да научиш 
френски, не е необходимо 
непременно това да ста-
не във Франция, тъй като 
в момента работят седем 
франкофонски програми в 
България, в които се обу-
чават 860 студенти по спе-
циалностите електроинже-
нерство и информати-
ка, индустриална химия и 

други. Българските 
младежи се интере-
суват също от хра-
нително-вкусови 
технологии, ико-
номика и стопан-
ско управление, ме-
ниджмънт на хоте-
лиерството и ресто-
рантьорството, по-
литически науки. 

„Монитор“

БеЗПлАТно ВиСше оБрАЗоВАние 
ЗА БълГАри ВъВ ФрАнЦиЯ

СКръБнА ВеСТ
На 9 ноември 2009 г. почина 

нашият скъп съпруг, баща, дядо и сродник

денЬо 
ВАСилеВ 
ЧерКеЗоВ
на 73 години.

Почивай в мир!
От близките

оБЩинА–оПАКА
оБлАСТ ТърГоВиЩе

На основание Заповед № РД 
09-351 „УС“/9.11.2009 г. на 

кмета на община Опака

обявява

Публичен търг на 
25.11.2009 г. от 14 часа в 
сградата на Община– Опа-
ка с явно наддаване за раз-
пореждане с  общинско 
имущество, както следва:

пРОДаЖБа
1. Празно място с АОС 

№765/15.10.2009 г. от 4800 
кв.м в УПИ ХІІІ в кв.85 по 
регулационния план на 
гр.Опака, предназначен за 

„Фотоволтаична центра-
ла“, с начална цена в раз-
мер на 18 096, 00 (осемна-
десет хиляди деветдесет и 
шест) лева;

2. Празно дворно място 
с АОС №766/15.10.2009 
г. от 620 кв.м в ПИ ХVІІ, 
кв.18 по регулационния 
план на гр.Опака, с начал-
на цена в размер на 2393  
(две хиляди триста девет-
десет и три) лева;

3. Празно дворно място 
с АОС №767/15.10.2009 
г. от 690 кв.м в ПИ ХVІІ, 
кв.18 по регулационния 
план на гр.Опака, с начал-
на цена в размер на 2663 

(две хиляди шестстотин 
шестдесет и три) лева.

усЛОВиЯ За 
участиЕ В тЪРга
1. Лицата да нямат за-

дължения към Общината 
и държавата.

2. Юридическите лица 
представят документ за 
актуално състояние на 
фирмата към момента.

3. Депозит в размер на 
10% от началната цена.

Срок за внасяне на депо-
зит – до 17 часа на 24.11.09 г.  

Допълнителна информа-
ция – етаж ІІ, стая № 210, 
тел.06039 22-22 на общин-
ската администрация.

Продавам гарсониера на 
ул. „Юрий Гагарин“ 13, вх. Б (кв. 
Ливадите), ІІ ет., южно изложе
ние, обзаведена. Цена – 30 000 
лв. За справки: 0887 733 181.

Продавам фуражомелка – 
чукова, с ел.мотор, 2,2 KW, 
монофазна. Цена – 300 лв. За 
справки: 0887 733 181.

Продавам Жук, 7+1 места в 
добро състояние. За справки: 
0876 567 320.
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Диана СЪбЕВа

Земетресението през 
1986 г. оставя видими сле-
ди и върху сградата на 
християнския храм в село 
Медовина. Вибрациите от 
звъна на камбаната раз-
ширяват пукнатините и за-
плашват дори да съборят 
камбанарията. Години на-

ред християните в село-
то очакват помощ за нуж-
ния ремонт от Българска-
та православна църква, от 
Държавата. И когато това 
не се случва, те се справят 
сами. След като Църковно-
то настоятелство е оглаве-
но от Иван Стойков Рай-
ков, деен мъж, умеещ да 
работи с хора, за кратко 
са събрани близо 14 хил. 
лева, с които през 2009 г. 
е укрепена камбанарията, 
както и стените на олтара и 
балкона. Храмът е цялост-
но  боядисан. 

8 НОЕМВРи. Слънчев 
ноемврийски ден. Жите-
лите на село Медовина с 
радост влизаха в обнове-
ния си храм „Св. Архан-
гел Михаил“. На храмовия 
празник и приключилия 
ремонт на църквата бе пос-
ветена и светата литургия, 
която отслужи отец Росен. 
След нея беше направен 

водосвет и осветен курбан 
за здраве на медовинчани. 
Пред събралите се христи-
яни в храма Иван Райков – 
председател на Църковно-
то настоятелство, публич-
но благодари на дарители-
те, фирми и частни лица, 
помогнали за обновяване-
то на храма, и връчи бла-
годарствени писма на тези 

с най-голям принос. Той 
не скри удовлетворение-
то си, че за няколко месе-
ца от 64 дарители са съ-
брани 14 000 лева. Преди 
дарителската акция 2000 
лева са били предоставени 
от Българската православ-
на църква и Дирекцията по 
вероизповеданията. Броят 
на дарителите и събрана-
та сума по-
казват, че 
вярата, коя-
то ни е спа-
сила през 
вековете, е 
жива в сър-
цата на хо-
рата и днес. 
Това дава 
надежда на 
църковното 
настоятел-
ство да про-
дължи своя-
та дейност и 
да планира 

за следващата година из-
граждането на навес в дво-
ра на църквата и довърш-
ване на оградата.

С „Многая лега“ завър-
ши празникът в обновения 
храм „Св. Архангел Миха-
ил“ в село Медовина. 

Това събитие е знаме-
нателно за селото, защото 
е първото след промени-

те, което събира енергия-
та на много хора, обедине-
на от една обща цел. Явно 
времето изкарва на преден 
план нови лидери, които 
да раздвижат за обществе-
ни инициативи жителите 
на селото, което пък дава 
надежда за бъдещето му. 

сПисък на 
дарителите  

за обновяване храма  
на село медовина 

През �009 г.

В дарителската кампа-
ния за основен ремонт на 
храма се включват, всеки 
според възможностите си, 
следните фирми и частни 

лица: „Антола“ ЕАД, Джа-
мийско настоятелство–
с.Медовина, Земеделска ко-
операция „Напредък–с.Ме-
довина“, „Метеор“ АД, 
„Пестицид“ ООД–Шу-
мен, „Родина–Попово“ 
ООД, Фолклорна група 
към пенсионерски клуб–
с.Медовина; 

Ангел Ангелов, Богдан-
ка Белчева Славева, Бонка 
Денева Яшева, Бонка Пе-
нева Арсова, Борис Нико-
лов Малчев, Борислав и Не-
дялко Иванови, Вангелия 
Атанасова Иванова, Васил 
Стоянов Василев, Велич-
ка Колева Добрева, д-р Ве-
нелин и д-р Райна Нешеви, 
Венета Петрова Петро-

ва, Верка Владимирова 
Йовчева, Георги и д-р Ли-
дия Керезови, Георги Цо-
нев от Попово, Горчо Съ-
бев, Димитър Стоянов, 
Димо Христов Бояджиев, 
Деньо Христов Димов, 
Добри Стефанов Добрев, 
Донка Недялкова Стане-
ва, Драган Славев Славев, 

Еленка То-
дорова Ива-
нова, Иван 
Е в с т а т и -
ев Иванов, 
Иван Стой-
ков Брайнов, 
Иван Стой-
ков Райков, 
Иван Цвя-
тков Иванов 
от Попово, 
Иванка Ве-
ликова По-
пова, Йовчо 
Д и м и т р о в 
Й о в ч е в , 

Йордан Стоянов Йорда-
нов, Йорданка Сапунджи-
ева, Кирил Петров Кири-
лов, Койчо Петров Стан-
ков, Кольо Марков Колев, 
Къньо Ненов Кънев, Ла-
зар Стойков Лазаров, Ма-
рийка Рафаилова Иванова, 
Марийка Янкова Ивано-
ва, Мустафа Дефяров, На-
дежда Райкова Новакова, 

Найден Радев от Попово, 
Неделя Христова Кънева, 
Недьо Писарев, Недялко 
Драганов, Недялко Геор-
гиев Иванов, Петър Стоя-
нов Петров, Пламен и Диа-
на Събеви, Радка Христо-
ва Русева, Райна Мирчева, 
Реджеб Идиризов Осма-
нов, Станимир Ганчев от 
Попово, Стефан Стоянов 
Стефанов, Стефан Цвя-
тков Стефанов, Стой-
ка Стоянова Стоянова, 
Тодорка Милушева Хри-
стова, Трифуна Христова 
Янкова, Фикрет Джефя-
ров Джефяров, Христина 
Стоянова Иванова, Хрис-
то Дянков Сапунджиев, 
Христо Стоянов Брайнов. 
(Имената са подредени по 
азбучен ред, а не по размер 
на дарението, бел.авт.) 

Приложихме този спи-
сък, защото с времето име-
ната се забравят, а не бива.

дАриТели СъБрАХА 
ПАри и оБноВиХА 

ХрАМА В Село 
МедоВинА

Мария Янкова, която от години се грижи
 за храма и в този ден беше сред най-щастливите.

Децата получиха причастие

Храмът днес

Двама от дарителите – 
Ангел Ангелов и д-р Венелин Нешев 

(от дясно наляво)

Иван Стойков – 
председател на 

Църковното 
настоятелство 

благодари на 
дарителите


