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ОБЩИНАТА ЩЕ 
ПОДКРЕПИ БОЛНИцАТА 

С БЕЗЛИХвЕН ЗАЕМ

ПОПОвЧАНИ 
ОТКАЗвАТ 

ПРЕГРъДКА 
НА ПРАЗНИКА 

ТРИ в ЕДНО 
в ПАЛАМАРцА

ПРЕЗ ЛОвНИя СЕЗОН 
2009–2010 – 

8 уБИТИ, 
10 РАНЕНИ

СЕМЕЙНИ вОЙНИ 
в уЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН 

КАРАвЕЛОв“ 

ПОМОЩ ЗА ХАИТИ
И учениците от VІІ кл. в ОУ,,Христо Ботев“–с.Ломци 

с класен ръководител Зехра Мустафова се включиха в 
инициативата ,,Надежда за децата на Хаити“. Те дадоха 
своето левче за SMS в полза на нуждаещите се деца.

С тази символична постъпка учениците изразиха 
своята съпричастност към децата в бедстващия район и 
към човешката трагедия. Заявиха, че винаги трябва да 
се помага независимо от това кой и къде е пострадал.
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ПРОГРАМА
СЕвЕРОИЗТОЧНА „в“ 

АфГ 2009–2010
ПРОЛЕТЕН ДяЛ

на	стр.	6

ЧЕТИРИМА СА КАНДИДАТИТЕ 
ЗА КМЕТ 

НА ГЛОГИНКА
на	стр.	2

НА 21 фЕвРуАРИ 
(НЕДЕЛя) 

ОТ 14 ЧАСА

фуТБОЛНА 
СРЕЩА 

ЧЕРНОЛОМЕц 04–
ПРЕСЛАв          

ЕЛАТЕ ДА 
ПОДКРЕПИМ 

ПОПОвСКИТЕ 
фуТБОЛИСТИ!
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Както вече е известно, 
частичните избори за кмет 
на с. Глогинка, община По-
пово, са насрочени за 13 
март, събота, 2010 г. 

Три партии и една коали-
ция издигат кандидати за 
поста. Те бяха  регистрира
ни в Общинската избира-
телна комисия в законовия 
срок, който изтече на 15 
февруари, 17 часа. Веднага 
след това беше теглен жре-
бий за подреждане на име-

ната в кандидатската лис-
та. Редът е следният:

1. Красимир Георгиев Ан
гелов – ПП ДПС

2. Рихан Мехмедов Мус-
тафов – ПП „Ред, закон-
ност и справедливост“

3. Мария Димова Димит
рова  – ПП ГЕРБ

4. Стоян Енчев Геор
гиев – Коалиция „Заедно“

Предизборната кампа-
ния вече е в ход. Тя трябва 
да приключи 24 часа преди 

началото на изборния ден. 
Найкъсно до 20 февруа

ри на публично място ще 
се изнесат актуализирани-
те списъци с имената на 
жителите на селото, кои-
то имат право да участват 
във вота. 

Припомняме, че с. Гло-
гинка остана без кмет пора
ди влязла в сила присъда за 
злоупотреби с помощи на 
спечелилия редовните из-
бори през октомври 2007 г. 

Веждет Мехмедов.  Длъж-
ността временно се изпъл-
няваше от Стоян Георгиев, 
който се кандидатира да 
участва в предстоящата 
надпревара. По време на 
предизборната кампания 
с решение на Общинския 
съвет кметските задълже-
ния се поемат от Шукрие 
Мехмедова Велиева, която 
от 6 години е секретар на 
кметството.    

  МВ  

ЧЕТИРИМА СА КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТ НА ГЛОГИНКА

Във връзка с процедура-
та за избор на Местна ини-
циативна група (МИГ) по 
програма ЛИДЕР за раз-
витие на селските райони 
Общинският съвет гласува 
следното решение:

1. Дава съгласие Общи
на–Попово да участва в 
създаване на публично
частно партньорство за по-
даване на Заявление за из-
бор на МИГ по мярка 41 
„Прилагане на стратегии-
те за местно развитие“ и 
по мярка 4311 „Управле
ние на местни инициатив
ни групи, придобиване на умения и 
постигане на обществена активност 
на съответната територия за мест-
ните инициативни групи, прилага-
щи стратегии за местно развитие“ от 
приоритетна ос 4 ЛИДЕР на Програ-
мата за развитие на селските райони 
2007–2013 г. за създаване на местна 
инициативна група на цялата тери-

тория на общината.
2. Дава съгласие Община–Попово 

да бъде учредител на Фондация за 
осъществяване на общественополез-
на дейност с наименование „МИГ–
Попово“ и възлага на кмета на об-
щината да подпише учредителните 
документи.

За представител във върховния 
орган на Фондация „МИГ–Попо-
во“ бе определен кметът на община-

та др Людмил Веселинов. 
В колективния управите-
лен орган на фондацията 
като представители на об-
щинската власт ще участ-
ват Ивайло Иванов – се-
кретар на Община –Попо-
во, и Магдалена Радева  – 
общински съветник.

Община–Попово се анга-
жира да участва чрез свои-
те представители и други 
лица в подготовката и при-
лагането на  Стратегията 
за местно развитие. 

В учредяването на фон-
дация „МИГ–Попово“ Об-

щината участва с парична вноска от 
1000 лв. За осъществяване на дей-
ността на новоучредената фондация 
се предоставя помещение за офис, 
което се намира на ІV етаж на ад-
министративната сграда на ул.„Ал. 
Стамболийски“ №2, както и необхо-
димата техника.
	 	 	 МВ

СъЗДАвА СЕ фОНДАцИя „МИГ–ПОПОвО“
СъвРЕМЕННИ 

ИНОвАТИвНИ РЕШЕНИя 
ЗА БъДЕЩОТО 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО  
ЗА ОТПАДъцИ  
в ТъРГОвИЩЕ 

На 16 февруари се проведе пресконференция на екс-
пертния екип по проект „Интегрирано управление и 
обезвреждане на отпадъците на община Търговище и 
община Попово“, финансиран по оперативна програма 
„Околна среда“. На нея присъстваха др Красимир Ми-
рев – кмет на община Търговище, Николай Даскалов – 
председател на Общинския съвет–Търговище, предста-
вители на РИОСВ–Шумен и екипите на двете общини, 
ангажирани в управлението на проекта.

Дейностите, финансирани с механизмите на техниче-
ската помощ, ще бъдат реализирани от избраното след 
конкурс дружество РУТЕКС ООД, град София, с парт-
ньори „Мегалит“ ООД, „Ес Джи Проект“ ЕООД, „Д енд 
Д Консултинг“ ООД и Регионален екологичен център 
(РЕЦ) – България. Компаниите партньори имат солиден 
опит в разработването на системи за управление на от-
падъците на териториите на 25 общини в страната, сред 
които Плевен, Велико Търново, Варна, Стара Загора, 
Бургас, Добрич, Русе, Силистра и други. Пет от седемте 
действащи регионални депа за твърди битови отпадъци 
са проектирани и изградени с тяхната експертна помощ. 
Те са работили по проблеми на управлението на отпадъ-
ците в страните, включени в европейската политика на 
съседство и партньорство (Армения, Азербайджан, Бе-
ларус, Грузия, Молдова, Русия и Украйна).

Екипите вече втори месец съвместно работят и из-
вършват проучвания на терен. На пресконференцията 
днес Михаил Стайнов и Борислав Мурджев представи-
ха част от възможните решения за дългосрочното устой-
чиво управление на отпадъците в региона:

• Оптимизиране на събирането на отпадъците в общи-
ните Търговище и Попово,  които представляват обосо-
бен регион и ще използват общо регионално депо.

• Технологично решение за предварително третира-
не и оползотворяване на отпадъците, което да доведе до 
помалки обеми депонирани битови и неопасни отпадъ-
ци, подълъг живот на регионалното депо.

• Предложение за изграждане на инсталация за ре-
циклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци. То 
би било уникално за територията на страната и би реа-
лизирало ползи за местната общност.

• Още едно иновативно решение ще търси своите въз-
можности за реализация на територията на депото край 
село Лиляк – мобилна станция за събиране на специ-
фични отпадъци.

Това е първият етап за подготовка на предстоящото 
разширение, реконструкция и модернизация на регио
налното депо в Търговище. Сметището е разположе-
но в землището на с.Пайдушко, на 13 км югозападно от 
гр.Търговище и на 3 км югозападно от с.Лиляк. Обща
та му площ е близо 38 дка. Капацитетът на депото е 
393 800 м3.  Експлоатацията му е започнала през 1996 г. 

Отпадъците, които се депонират в него, са в категория
та „неопасни отпадъци“. По данни на БКС–Търговище 
през 2009 година  са депонирани 35 500 тона нови и не-
опасни отпадъци на търговищенци и над 4 000 тона от 
община Попово. Прогнозите са, че неговият капацитет 
ще бъде запъленен само след четири години.

С изпълнението на съвместния проект между двете 
ще бъде създадена необходимата готовност за осигуря
ване на финансирането на бъдещите строителноремонт
ни дейности, които ще гарантират интегрираното упра-
вление на отпадъците в изпълнение на Националната 
програма за управление на дейностите по отпадъците и 
европейските стандарти. 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа 
на оперативна програма „Околна среда 2007 – 
2013 г.“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие/
Кохезионния фонд“.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 

ЗА  РЕГИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ

Инвестираме във 
вашето бъдеще

РЕшЕНИя ЗА 
ПО-ДОбЪР жИВОТ

НАцИОНАЛНА 
СТРАТЕГИчЕСКА 

РЕФЕРЕНТНА РАмКА 
2007–2013

Търсенето на изход от тежкото финансово положение, 
в което изпадна „МБАЛ–Попово“ ЕООД поради про-
вежданата от правителството реформа в болничната по-
мощ, бе повод кметът на общината др Л. Веселинов да 
поиска свикване на извънредна сесия на Общинския съ-
вет. Заседанието се състоя на 12 февруари, на него при-
съства и директорът на Регионалния център по здравео-
пазване–Търговище др Венка Стоянова.

  Управителят на МБАЛ др Иван Димитров подробно 
информира общинските съветници за създалата се ситу-
ация, която с основание тревожи не само здравните ра-
ботници и ръководството на общината, но и население-
то от района. Реален израз на тази тревога са събраните 
само за 36 часа 7 200 подписа на жители на общините 
Попово и Опака в защита на здравното заведение.

За 2010 г. поповската болница успя да подпише до-
говор с касата за работа по 65 клинични пътеки, кои-
то покриват основните и найчесто срещани заболява-
ния. Оказва се обаче, че завишените изисквания, гаран-
тиращи покачествени здравни услуги, не са подплате-
ни с необходимото финансиране, а напротив. Делегира-
ният бюджет, определен от Здравната каса за МБАЛ–
Попово, е с 50% помалък от миналогодишния и не по-
крива дори разходите за работни заплати и осигуровки 
на персонала, които са около 90 хил. лв. на месец. Още 
около 30 хил. лв. са необходими за медикаменти, ото-
пление, храна и т.н. 

 Финансовият недостиг вече създава напрежение, тъй 
като в началото на  този месец нашата болница е полу-
чила от касата само 65 хил. лв. вместо отчетените по 
клинични пътеки за месец декември 2009 г. 131 хил. лв. 
Това, според др Димитров, е фалит със задна дата. Той 
не разчита на обещанията, че заработеното ще се доиз-
плаща на тримесечие след обстойни проверки, докато 
не види съответните документи, гарантиращи тези пла-
щания. Затова търси помощ от Общината, още повече 
че МБАЛ е търговско дружество със 100% общинско 
участие.

Както се очакваше, директорът на РЦЗ др Стоянова 

защити начина, по който се реализира реформата в бол-
ничната помощ. С право се акцентира на качеството на 
медицинските услуги, защото всеки пациент заслужа-
ва да бъде лекуван адекватно. Болницата в Попово от-
говаря на изискванията за база, оборудване и донякъде 
кадрова обезпеченост, но не и по показателя „хирургич-
на активност“, който е един от найважните за здравни-
те заведения за активно лечение. Може да се подобри 
и показателят за ползваемост на болничното заведение, 
няма нищо страшно, ако броят на леглата се оптимизи-
ра. Др Стоянова оцени качеството на документацията, 
която се води в Поповската болница, като найдобро в 
областта. Прецизните отчети за извършената дейност са 
предпоставка здравното заведение да си получи допъл-
нителното финансиране над делегирания бюджет. 

Засега обаче проблемът с недостига на средства оста-
ва в Общината. Затова се взе решение за предоставяне 
на временна финансова помощ от общинския бюджет за 
финансиране на дейността на „МБАЛ–Попово“ ЕООД 
със срок на възстановяване 31.12.2010 година. Размерът 
на помощта ще се определя ежемесечно, но няма да е 
повече от 60 хил. лв. месечно. Сумата ще се одобрява от 
ОбС след представяне на отчет за дейността и отчет за 
разходваните средства през съответния месец от упра-
вителя на дружеството.

Присъстващите на заседанието 22ма съветници без 
изключение  подкрепиха решението.

 Кметът на общината постави няколко условия към 
др Димитров – да се подобри качеството на обслужва-
не в болницата и взаимоотношенията между отделни-
те здравни звена, да се работи за повишаване професи-
оналната компетентност на медицинския екип, за да не 
се допуска изтичане на пациенти към други болници, да 
се предприемат всички мерки за работа в новата финан-
совоикономическа ситуация.  

Управителят на МБАЛ пое личен ангажимент, че пре-
доставените средства ще бъдат харчени целесъобразно, 
при найстрог контрол от негова страна и от страна на 
Общинския съвет.                                                    МВ

ОБЩИНАТА ЩЕ ПОДКРЕПИ 
БОЛНИцАТА С БЕЗЛИХвЕН ЗАЕМ
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І. ОБЩи ПОЛОЖеНиЯ

Настоящата  програма отразява намере-
нията на Община Попово за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собстве-
ност през 2010 г. Тя съдържа:

1. Прогноза за очакваните приходи и не-
обходимите разходи, свързани с придоби-
ването, управлението и разпореждането с 
имоти – общинска собственост;

2. Описание на имотите, които общината 
има намерение да предложи за предоставя-
не под наем, аренда, за продажба и учредя-
ване право на строеж.

3. Описание на имотите и вещите, кои-
то общината има намерение да предложи за 
замяна срещу имоти но граждани или юри-
дически лица;

4. Описание на имотите, които общината 
има намерение да придобие в собственост и 
способите на тяхното придобиване.

ІІ. ПРОГНОЗа За ОЧаКВаНиТе ПРиХОди, 
сВЪРЗаНи с УПРаВЛеНиеТО и 

РаЗПОРеЖдаНеТО с имОТи – ОБЩиНсКа 
сОБсТВеНОсТ

№ ВИД  ДЕЙНОСТ
Прог-
нозни 

приходи 
в лв.

А. От управление на имоти – 
общинска собственост

1 Отдаване под наем на жилищ-
ни имоти 180 000

2 Отдаване под наем на нежилищ-
ни имоти 80 000

3 Отдаване под наем на земедел-
ска земя 40 000

4 Отдаване под аренда на паси-
ща, мери 20 000

Всичко от управление 
на имоти – 
общинска собственост

320 000

б. От разпореждане с имоти 
общинска собственост
1 Продажба на имоти в регулация 120 000
2 Продажба на жилищни имоти 100 000

3 Продажба на лозя и 
земеделска земя 10 000

Всичко от разпореждане 
с имоти – общинска 
собственост

230 000

ВСИчКО  ПРИХОДИ 550 000

ІІІ. ОПисаНие На имОТиТе, КОиТО  
ОБЩиНаТа има НамеРеНие да 

ПРедЛОЖи За ПРедОсТаВЯНе ПОд Наем, 
аРеНда, За ПРОдаЖБа и УЧРедЯВаНе 

ПРаВО На сТРОеЖ

ОПИСАНИЕ НА ИмОТА
А.	Имоти,	които	община	Попово	има	на

мерение	да	предостави	под	наем,	аренда
ИмОТИ В уРбАНИЗИРАНАТА 
ТЕРИТОРИя НА ОбщИНАТА

1. 6 бр. павилиони на промишлен пазар 
всеки с площ от 16 кв. м.

2. Помещение гр.Попово, ул.Отец Паис-
ий № 3 с площ от 9 кв. м.

3. Сграда за фурна с. Кардам, кв. 53, пар. Х, 
пл. сн. № 483

4. Дворно място кв. 61, пар. ІІ по регула-
ционния план на с. Кардам

5. Дворно място в  кв. 61, пар.ІІІ по регу-
лационния план на с. Кардам

6. Помещение в сградата на пл.Ал.Стам
болийски № 2, ет. V с площ от 22 кв. м.

7. Помещение в сградата на пл.Ал.Стам
болийски № 2, ет. V с площ от 15 кв. м.

8. Помещение в сградата на пл.Ал.Стам
болийски № 2, ет. І с площ от 18 кв. м.

9. Помещение в сградата на пл.Ал.Стам-
болийски № 1, ет. І с площ от 18 кв.м.

ИмОТИ ИЗВЪН РЕГуЛАцИя
С.ЛОмцИ 

1 . им.№ 100037 – нива 1, 205 дка
2. им.№ 100038 – нива 0,960 дка
3. им.№ 100039 – нива 2, 865 дка
4. им.№ 100040 – нива 2,562 дка
5. им.№ 36 – нива 9,908 дка
6. им.№ 127 – нива 34,511 дка
7. им.№ 232 –нива 5,148 дка
8. им.№ 100353 – нива 0,779 дка
9. им.№ 100355 – нива 2,884 дка
10. им.№ 100378 – нива 0,186 дка
11. им.№ 100379 – нива 1,826  дка
12. им.№ 100380 – нива 2,626 дка
13. им.№ 100382 – нива 2,160  дка
14. им.№ 100027 – нива 0,406  дка
15. им.№ 100029 – нива 0,877  дка
16. им.№ 338 – нива 3,680 дка

17. им.№ 38019 – нива 12,135 дка
18. им.№ 153 – нива 5,122 дка
19. им.№ 361 – нива 2,246 дка
20. им.№ 139 – нива 14,343  дка
21. им.№ 100041 –  нива 1,345  дка
22. им.№ 100042 – нива 1,453  дка
23. им.№ 100043 – нива 1,361  дка
24. им.№ 100056 – нива 1,052  дка
25. им.№ 100058 – нива 1,116  дка
26. им.№ 100150 – нива 1,630  дка
27. им.№ 100151 – нива 1,794  дка
28. им.№ 360 – нива 2,918  дка
29. им.№ 860 – нива 28,853  дка
30. им.№ 5075  – нива 5,613 дка

КВ.СЕячИ
31. им.№ 712048 – нива 0,995   дка
32. им.№ 712051 – нива 1,200 дка
33. им.№ 716003 – нива 0,541  дка
34. им.№ 029046   нива  0,623  дка
35. им.№ 731117 – нива 0,333  дка
36. им.№ 734056 – нива 1,114  дка
37. им.№ 7 34062 – нива 1,671  дка
38. им.№ 736025 – нива 1,717  дка
39. им.№ 736067 – нива 1,303  дка
40. им.№ 736116 – нива 0,933   дка
41. им.№ 737010 – нива 1,250  дка
42. им.№ 035045 – нива 0,720  дка
43. им.№ 15043 – ливада 9,892  дка
44. им.№ 13017 – ливада 1,200 дка

С.ЗАХАРИ СТОяНОВО
45. Им.№ 23001 – нива 0,972  дка
46. им.№ 102196 – нива 3,520  дка
47. им.№ 102168 – нива 3,215  дка
48. им.№ 102192 – нива 0,850  дка
49. им.№ 102532 – нива 1,600 дка
50. им.№ 102182 – нива 0,984 дка
51. им.№ 101068 –  нива 3,786 дка
52. им.№ 102535 – нива 1,000 дка
53. им.№ 13001 – нива 0,700  дка
54. им.№ 13025 – нива 16,672  дка
55. им.№ 13036 – нива 8,734  дка
56. им.№ 19007 – нива 3,380  дка
57. им.№ 21038 – нива 3,661  дка
58. им.№ 31005 – нива 16,803  дка
59. им.№ 102534 – нива 0,891 дка
60. им.№ 102175 – нива 3,693  дка
61. им.№ 102187 – нива 1,932  дка
62. им.№ 102531 – нива 2,104  дка
63. им.№ 102171 – нива 5,932  дка
64. им.№ 102535 – нива 2,200  дка
65. им.№ 102183 – нива 2,531  дка
66. им.№ 102178 – нива 1,347  дка
67. им.№ 101069 – нива 1, 347 дка

С.ПАЛАмАРцА
67. им.№ 393 – др. сел. територия 1,912  дка
68. им.№ 79030 – нива 7,500  дка
69. им.№ 50008 – др. сел. територия  4,493 дка
70. им.№ 153 – нива 5,131  дка
71. им.№ 797 – нива 1,000  дка
72. им.№ 321 – нива – 1,500 дка

С.ЕЛЕНОВО
73. им.№ 10031 – нива – 5,020 дка
74. им.№ 99005 – нива 10,002  дка

С.ЗАРАЕВО
75. им.№ 101209 – нива 5,366  дка
76. им.№ 101210 – нива 14,586  дка
77. им.№ 101222 – нива 2,283 дка
78. им.№ 101230 – нива 1,197  дка
79. им.№ 101211 – нива 2,636  дка
80. им. № 101213 – нива 6,652  дка
81. им.№ 101214 – нива 2,626  дка
82. им.№ 101215 – нива 3,292  дка
83. им.№ 101216 – нива 7,234  дка
84. им.№ 101217 – нива 3,070  дка
85. им.№ 101218 – нива 6,783  дка
86. им.№ 101219 – нива 0,746  дка
87. им.№ 102287 – нива 1,530  дка
88. им.№ 103333 – нива 4,438  дка
89. им.№ 102288 – нива 1,499  дка
90. им.№ 102327 – нива 1,511 дка

ГР.ПОПОВО
91. им.№ 36003 – нива 5,000  дка
92. им.№ 36008 – нива 3,486  дка

С.ТРЪСТИКА
93. им.№ 352 – ливада 19,267  дка

С.САДИНА
94. им.№ 66017 – нива 10,237  дка
95. им.№ 49103 – нива 0,981  дка
96. им.№ 29117 – нива 4,999  дка
97. им.№ 25052 – нива 0,400  дка
98. им.№ 14016 – нива 2,843  дка
99. им.№ 83089 – нива 2,270  дка
100. им.№ 23020 – нива 2,500  дка
101. им.№ 23022 – нива 4,500 дка
102. им.№ 24016 – нива 3,010  дка
103. им.№ 28002 – нива 3,900  дка
104. им.№ 47052 – нива 3,182  дка

105. им.№ 69004 – нива 1,000  дка
106. им.№ 82001 – нива 4,143  дка
107. им.№ 1088 – нива 3,337  дка
108. им.№ 50060 – нива 8,443  дка
109. им.№ 15098 – нива 0,443  дка
110. им.№ 48082 – из. нива 3,000  дка
111. им.№ 48002 – из. нива 2,000  дка
112. им.№ 76001 – из. нива 6,000  дка

С.СВЕТЛЕН
113. им.№ 282 – нива 2,000   дка
114. им.№ 231 – нива 10,000  дка
115. им.№ 2223 – нива 1,000  дка

С.АПРИЛОВО
116. им.№ 99316 – нива 3,000  дка
117. им.№ 127016 – нива 1,000  дка
118. им.№ 98083 – нива 0,395  дка
119. им.№ 98377 – нива 0,333  дка
120. им.№ 99161 – нива 2,500  дка
121. им.№ 98017 – нива 0,200  дка
122. им.№ 99135 – нива 0,750  дка 
123. им.№ 99234 – нива 0,225  дка
124. им.№ 99273 – нива 0,407  дка
125. им.№ 99111 – нива 0,843  дка
126. им.№ 98122 – нива 0,250  дка
127. им.№ 98269 – нива 0,200  дка
128. им.№ 98259 – нива 0,200  дка
129. им.№ 99132 – нива 0,300  дка
130. им.№ 99316 – нива 6,523  дка
131. им.№ 99121 – нива 0,220  дка
132. им.№ 99114 – нива 0,185  дка
133. им.№ 98002 – нива 0,257  дка
134. им.№ 96009 – нива 1,500  дка

С.ПОСАбИНА
135. им.№ 30194 – нива 4,934  дка
136. им.№ 30093 – нива 1,556  дка
137. им.№ 30094 – нива 1,394 дка
138. им.№ 30001 – нива 2,500  дка
139. им.№ 30249 – нива 2,500  дка
140. им.№ 30250 – нива 2,000 дка
141. им.№ 30228 – нива 1,000  дка
142. им.№ 30229 – нива 0,500  дка
143. им.№ 30227 – нива 1,500  дка
144. им.№ 30175 – нива 2,060  дка
145. им.№ 30237 – нива 1,464  дка
146. им.№ 30235 – нива 1,015  дка
147. им.№ 30351 – нива 1,390  дка
148. им.№ 30164 – нива 2,821  дка
149. им.№ 30253 – нива 1,322  дка

С.мЕДОВИНА
150. им.№ 60016 – нива 2,501  дка
151. им.№ 60031 – нива 2,385  дка
152. им.№ 61002 – нива 7,511  дка
153. им.№ 52039 – нива 2,980  дка
154. им.№ 59048 – нива 3,947  дка
155. им.№ 64011 – нива 5,600  дка
156. им.№ 65004 – нива 2,909  дка

С.ГАГОВО
157. им.№  95 – храсти 2,000  дка

С.ПОмОщИцА
158. им.№ 100005 – нива 3,304  дка
159. им.№ 100010 – нива 3,340  дка
160. им.№ 100011 – нива 4,507  дка
161. им.№ 100015 – нива 7,224 дка
162. им.№ 100023– нива 4,276  дка
163. им.№ 100007 – нива 5,030  дка

С.КОНАК
164. им.№ 40008 – нива 3,367  дка

Б.	Имоти,	 които	Община	Попово	 има	
намерение	да	продаде
в урбанизираната територия на общината:

1. УПИ VІ от кв. 146 по регулацион-
ния план на гр. Попово, ул.Тракия № 27а с 
площ от 450 кв. м, предназначен за жилищ-
но строителство

2. УПИ VІІІ от кв. 6а по регулационния 
план на гр.Попово, жк Младост с площ от 
4 100 кв.м, предназначен за жилищно строи
телство

3. УПИ ХХVІ, кад. № 421 от кв. 47 по ре-
гулационния план на гр. Попово, ул.Изгрев 
№ 14 с площ от 217 кв. м., ведно с жилищ-
на сграда и навес.

4. УПИ ХХVІ , кад. № 1782 от кв. 104 
по регулационния план на гр. Попово, бул.
България с площ от 266 кв. м., ведно с три-
етажна масивна сграда.

5. Двустаен апартамент № 9, ул.Ген. Ба-
ранов № 61, ет. 3

6. Двустаен апартамент № 34, ул.М.Та
сева № 5, ет. 9

7. Двустаен апартамент № 13, жк Мла
дост бл. 6, вх. А, ет. 5

8. Двустаен апартамент № 15, ул.М.Та
сева № 65, ет. 5

 имоти извън регулация:

 лозя в землището на гр. Попово
Им. № 1120189 с площ 0,548 дка, кат. 3
Им. № 1130471 с площ 0,468 дка, кат. 3
Им. № 1130393  с площ 0,528 дка, кат. 4
Им. № 1130394  с площ 0,447 дка, кат. 4
Им. № 1120164  с площ 0,447 дка, кат. 4
Им. № 1130360  с площ 0,394 дка, кат. 3
Им. № 1130340  с площ 0,526  дка, кат. 3
Им. № 1130339  с площ 0,469 дка, кат. 3
Им. № 1130338  с площ 0,475  дка, кат. 3
Им. № 1130412  с площ 0,481 дка, кат. 3
Им. № 1120187  с площ 0,276 дка, кат.4
Им. № 1120149  с площ 0,453 дка, кат. 4
Им. № 1130311  с площ 0,510 дка, кат.4
Им. № 1130322  с площ 0,511 дка, кат. 4
Им. № 1130332  с площ 0,327 дка, кат. 4
Им. № 1130331  с площ 0,220 дка, кат. 4
Им. № 1130458  с площ 0,504 дка, кат. 4

В ЗЕмЛИщЕТО НА С. ЛОмцИ
им. № 150 – изоставена нива 16,773  дка, кат. 3
им. № 165 – изоставена нива 1,865  дка, кат. 3
им. № 455 – нива 8,518  дка, кат. 3

В.	Имоти,	 върху	които	община	Попово	
има	намерение	да	учреди	право	на	строеж:

1. УПИ І от кв. 87 по регулационния план на 
гр. Попово, бул.България с разгъна площ от 8 
500 кв. м за „Търговски и бизнес център“

2. УПИ VІІ от кв. 91 по регулационния 
план на гр.Попово, бул.България с разгъна-
та площ от 2 400 кв. м за „КЖС, търговия 
и услуги“

3. УПИ Х от кв.105 по регулационния план 
на гр. Попово, ул. „Драва“ с разгъната площ 
от 15 000 кв.м за „Мултифункционалан тър-
говски комплекс, обществено обслужващи и 
спортноразвлекателни дейности“ 

4. УПИ VІ от кв.105, по регулационния 
план на гр. Попово, ул.„Хан Крум“ с разгъ-
ната площ 1 200 кв.м  за „Обществено об-
служващи дейности“

5. УПИ ІІ от кв. 117 по регулационния 
план на гр. Попово, ул.М.Тасева с разгъна-
та площ от 1 200 кв. м за „КЖС, търговия и 
дом на красотата“

6. УПИ І от кв. 175 по регулационния план 
на гр. Попово, бул.България и ул.Керамик с 
разгъната  площ от 550 кв. м  за „Обществе-
но обслужващи дейности“

7. УПИ І от кв. 120 па регулационния 
план на гр.Попово, ул.Асен Златаров с 
площ от 60 кв.м. за „Търговия, услуги, пар-
кинг и гаражи“

8. УПИ І от кв. 129 по регулационния 
план на гр. Попово, ж.к.Русаля с разгъната 
площ от 1 800 кв. м  за „КЖС, търговия, ус-
луги, паркинг и озеленяване“

9. УПИ ІІІ от кв. 32 по регулационния 
план на с.Марчино с площ от 95 кв.м. „за 
православен храм“

ІV. ОПисаНие На  имОТиТе, КОиТО 
ОБЩиНаТа има НамеРеНие да 

ПРедЛОЖи За ЗамЯНа сРеЩУ имОТи На 
ГРаЖдаНи иЛи ЮРидиЧесКи Лица

През 2010 г. Община Попово няма наме-
рение да предлага  имоти – общинска соб-
ственост с имоти – собственост на физиче-
ски или юридически лица..

При постъпване на предложения за за-
мяна на други имот – общинска собстве-
ност със собствен имот или вещни права 
от граждани или юридически лица, същите 
ще се процедират по реда на чл.40 от Зако-
на за общинската собственост.

За замяна ще бъдат предложени следните 
вещи, ненужни за дейността на общината:

 верижен трактор Болгар  Т 54 ВН с па-
зарна оценка 840 лв.

 верижен трактор Болгар  Т 54 ВС3 с па-
зарна оценка 960 лв.

V. ОПисаНие На имОТиТе, КОиТО 
ОБЩиНаТа има НамеРеНие да 

ПРидОБие и сПОсОБиТе За ТЯХНОТО 
ПРидОБиВаНе.

Община Попово няма намерение да при-
добива имоти през 2010 г. При възникване 
на такава необходимост настоящата програ-
ма ще бъде своевременно актуализирана.

VІ. ЗаКЛЮЧеНие

Настоящата програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост 
в Община Попово през 2010 г. се приема на 
основание чл.8, ал.9 от Закона за общинска-
та собственост, в изпълнение на стратегията 
за управление на общинската собственост за 
периода 2009–2011 г. Тя е отворен документ 
и може да се актуализира  през годината.

Програмата е приета с Решение №410 по 
протокол №30/29.01.2010 г. на Общински 
съвет–Попово.

ПРОГРАМА
ЗА уПРАвЛЕНИЕ И РАЗПОРЕжДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА 

СОБСТвЕНОСТ  в ОБЩИНА ПОПОвО  ЗА 2010 г.
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АПОСТОЛъТ 
НА ДОБРОТАТА

Поп Георги

Продължение

Въпреки промяната на 
ситуацията напрежение-
то у отец Георги не спа-
да. Той не очаква нищо до-
бро за себе си и за църк-
вата от новите управници. 
Чуват се слухове за лик-
видирането на църквата и 
превръщането й в склад 
за земеделска продукция, 
за разпопване на свещени-
ка. Скоро обаче излиза за-
кон за религиозните свобо-
ди, с който църквата се от-
деля от държавата, а изпо-
вядването на религиозните 
вярвания е свободно съо-
бразно желанието на граж-
даните. На практика оба-
че, освен масовите аги-
тационни действия про-
тив църквата, се предпри-
емат и редица администра-
тивни, диктаторски огра-
ничения, забрани и пре-
следвания на вярващите. 
На 10.05.1953 г. се възста-
новява Българската патри-
аршия (унищожаването на 
патриаршията на Българ-
ската православна църква 
се извършва през 1393 г. с 
падането на Търново под 
турска власт). Това дава 
известни надежди на отец 
Георги, че макар и труд-
но, източното православие 
ще продължи да се разви-
ва в страната. Затова той 
приветства църковния акт, 
с който се издига за пат
риарх Пловдивският мит-
рополит Кирил. Колко сил-
ни и пророчески се оказват 
думите на екзарх Климент 
(Васил Друмев): „Има пра-
вославие – има български 
народ, няма православие – 
няма български народ“.

Независимо от това пси-
хическото напрежение у 
отец Георги не изчезва. Но 
той продължава усърдно 
да изпълнява задължения
та си и с поголяма твър-
дост изпълнява духовната 
си роля.

Единственият комунист, 
който се противопоста-
вя на насилието и заста-
ва срещу арестите и убий-
ствата, срещу отричането 
на църквата и малтретира-
не на вярващите в селото, 
е Велико Тодоров Добра-
джиев – активен участник 
в Септемврийското въста-
ние през 1923 г., дългого-
дишен деятел в коопера-
тивното кредитно сдруже-
ние „Земеделец“ и голям 
общественик. Поради това 
му поведение и поради фак
та, че притежава вършачка 
в съдружие, е обявен за ку-
лак. По стените на сграда-
та му е изписан отмъстите-
лен лозунг: „Тук живее ку-
лак – народен враг“.

Действително след 
9.09.1944 г. комунистите 
замислят отстраняването 
на отец Георги от професио
налните му задължения, 
тъй като неговият автори-
тет оказва силно влияние 
върху жителите на селото. 
Найнапред му предлагат 
открито да напусне свеще-
ничеството и му обещават 
да му дадат подходяща ра-
бота. Със сътворени от тях 

„веществени“ доказателст
ва го обвиняват, че е при-
върженик и помагач на мо-
нархическата власт. Дър-
жавна сигурност задължа-
ва своя сътрудник Борис 
Николов (Белия) – бивш 
политически затворник, 
да извърши обиск в него-
вия дом и в дома на Не-
делчо Господинов Добрев 
с цел да се открие оръжие 
и други компрометиращи 
ги веществени улики. Бо-
рис Николов обаче катего-
рично отказва да обиски-
ра дома на свещеника с ду-
мите: „Той е чист човек“. 
А отец Георги не веднъж 
го е виждал как в късните 
нощни часове е излизал от 
дома си, за да носи прови-
зии на партизаните. В дома 
на Неделчо Господинов не 
се намира нищо, компро-

метиращо личността му. А 
Неделчо също е подпома-
гал с хранителни продукти 
семейството му. Ето защо 
той „под секрет“ споделя с 
него какво са го задължи-
ли да стори с двамата. Така 
атаката срещу свещеника 
пропада. 

През тези тежки години, 
макар и без заплата, отец 
Георги с неистова воля и 
с помощта на малоброй-
на ревностна група хрис-
тияни продължава да рабо-
ти. Помагат му Минко Сте-
фанов, Кънчо Кънев, Ата-
наска Неделчева (дъщеря 
на Неделчо Господинов). 
С каквото може той помага 
в трудни моменти на бъл-
гари, турци, цигани. Най
богатият, интелигентен и 
влиятелен турчин – ходжа 
в джамията, споделя по не-
гов адрес: „Поп Георги е 
найсветлата личност в се-
лото. Ако вие и ние имах
ме повече такива духовни 
водачи, в страната ще има 
повече справедливост“.

В отношенията си с хо-
рата отец Георги проявя-
ва изключителна благост, 
търпение и доброта. При 
създаването на ТКЗС го-
ляма част от средните се-
ляни са заставени с наси-
лие да положат подписи-
те си за предаване на свои-
те имоти. С примера на до-
броволно съгласие той по-
казва на всички, че на на-
силието не бива да се отго-
варя с насилие. Насилстве-
ното вкарване на стопани в 
кооперацията е слабост на 
нейното ръководство, кое-
то покъсно ще се отрази 
отрицателно на функцио-
нирането º. И когато го пи-
тат хора одобрява ли убий-
ствата на антикомунистите 
от селото, той със смирен 
благ глас отговаря: „Има 

народна мъдрост от веко-
ве – кръв с кръв не се из-
мива“. На този благ свеще-
ник не са познати пререка-
нията, спречкванията, кон-
фронтацията. Никога не 
проявява гняв и не говори 
със заядлив тон с хората, с 
членовете на семейството 
си. Не обвинява другите, 
не обижда, не злорадства 
при допускане на грешки 
от събеседници – вярващи, 
невярващи или управници. 
Изповядващите се христия
ни в църквата се възхища-
ват от неговата състрада-
телност, от съветите, които 
им дава, от опрощението 
на греха. Ето какво споде-
ля Пенка Стефанова Кън-
чева: „След срещата с него 
аз излязох от черквата ос-
вежена, одухотворена, с 
повишена увереност и на-

строение за живот“. Мно-
го са християните послуш-
ници, станали негови по-
следователи, които израст-
ват и се оформят като доб
ри, трудолюбиви, способ-
ни и честни земеделски ра-
ботници. Въпреки малкото 
земи и липсата на доста-
тъчно средства за внедря-
ване на европейски модер-
ни технологии, те успяват 
да поддържат семействата 
си и държавата с произве-
дената земеделска продук-
ция. Такива са Добри Ру-
сев Таранджиев, Руси Или-
ев Русев, Димитър Цонев 
Карчев, Руси Цонев Русев, 
Руси Минчев Русев, Илия 
Иванов Ганчев, Добри Бо-
нев Станчев, Атанас Ата-
насов Станчев, Иван Хри-
стов Чакъров, Руси Хри-
стов Чакъров, Тончо Ива-
нов, Дончо Керчев, Ди-
митър Великов Тодоров, 
Димо Гьоков, Велико Ян-
ков Иванов, Георги Янков, 
Ради Иванов, Янко Къ-
нев, Цоню Иванов Стоев 
и много други. Със създа-
ването на ТКЗС, макар че 
някои от тях насилствено 
са влезли в него, те се из-
явяват като истински сто-
пани, привързани към зе-
мята, стават основен тру-
дов гръбнак на коопера-
тива, пример за образцо-
во стопанисване и опазва-
не на общата собственост. 
Мнозина от тях участват в 
Отечествената война през 
1944–1945 г. с преки дейст-
вия на фронта или с мате-
риална поддръжка на ар-
мията от коне, каруци, хра-
ни и друг инвентар. Това са 
изстрадали в живота, чис-
ти в съдбата си хора, все-
отдайни към семействата 
си и Родината. Това са дос-
тойни християни, последо-
ватели на духовния си ръ-

ководител отец Георги – 
апостола на добротата, на 
вековните български тра-
диции и ценности.

Според отец Георги най
голямо значение за духов-
ното израстване на българ-
ските християни има хрис-
тиянският пост. Постите 
са гръбнакът на съществу-
ването и развитието на чо-
века, поучава той. Те по-
чистват биологически тя-
лото на вярващия от натру-
паните отрови в него, оси-
гуряват на организма въз-
можност сам да се справи 
с всички отрицателни фи-
зиологични отклонения, 
осигуряват добро здраве, 
което е гаранция за дее-
способен, пълноценен жи-
вот. Душевното състоя-
ние на християнина се по-
добрява – напускат го алч-

ността, завистта, омраза-
та, агресивността и дру-
гите лоши страни в пове-
дението на човека. Духът 
се закалява с добродете-
лите на Христовото уче-
ние, които пряко въздейст-
ват върху физиологията на 
тялото. Всичко това спома-
га за удължаване на живо-
та на хората и засилване на 
връзката с Всевишния. По 
такъв начин той отговаря и 
на противниците на Хрис-
товата вяра, на месоядци-
те, без да ги обвинява, че 
не разбират същността на 
постите като вековно по-
стижение на християнско-
то общество.

С проповедите си отец 
Георги често поучава и как 
трябва да се молят хрис-
тияните. Молитвата се из-
вършва без гордост, без па-
радност пред присъства-
щите и Бога. Тя бива ин-
дивидуална – вкъщи, на 
полето, на път и на други 
места. А обща е молитвата 
в създадения от Божия син 
Божи храм, който е най
висшето място за отпра-
вяне на молба към Бога, 
за преклонение към него-
вата сила, мощ и правди-
вост към хората. Молитва-
та учи на ред, дисциплина, 
смирение и покой. Тя осъ-
ществява живата връзка с 
Бога и утвърждава Хрис-
товите добродетели у мо-
лещия се християнин.

С поведението си и със 
своя авторитет на ревнос-
тен Божи служител и раде-
тел на една мирна еволю-
ция на обществото, отец 
Георги не споделя рево-
люционните идеи, защото 
според него те преждевре-
менно носят на народа го-
леми беди и нещастия. Та-
кава поука дават и всички 
насилнически, тоталитар-

ни периоди от историята 
на страната. С кръста Хри-
стов в ръка и с избягване 
на ненужните конфликти 
с насилниците отец Георги 
всеотдайно работи за при-
общаване на хората към 
религиозните ценности, за 
всеобщо издигане на ду-
ховната култура, за внед-
ряване на истински хума-
низъм.

Всеобщата заслуга на 
отец Георги за защита на 
християнството и за въз-
питаване на вярващите в 
неговите добродетели, на-
следени от вековното съ-
ществуване на човечест-
вото, го издига като високо 
интелектуална личност на 
достойно място сред пла-
менните духовни водачи 
не само в Поповско, но и в 
страната.  

Неговият 85годишен жи
вот е изпълнен само с при-
мери за висок морал, за 
твърда последователност в 
Христовата вяра и в собст-
вените си убеждения за чо-
века, за доброта в отноше-
нията с околните, за проя-
ва на силна любов, бащина 
грижа и отговорност към 
деца, родители, семейство, 
общество и към поколе-
нията. Отец Георги показ-
ва завидна висота, умения 
и точност в изпълнение на 
църковните си задълже-
ния, зачитане и защита ав-
торитета на законните ин-
ституции в страната. Така 
той остава в съзнанието на 
своите потомци и следва-
щите поколения като жив 
пример за почтеност и под-
ражание – и за вярващите 
в Христовото учение, и за 
неговите противници.

Не напразно бележитият 
гаговски революционер, 
комунист, дългогодишен 
член на ЦК на БКП в царс
ко и социалистическо вре-
ме, политически затвор-
ник, партизанин и полити-
чески комисар на Горно-
джумайския партизански 
отряд, противно на своя-
та идеология, го определя 
като: „…найчистата бъл-
гарска личност, патриот, с 
висок християнски морал, 
с безкористна, послович-
на отзивчивост към нуж-
даещите се, помагащ на 
всички свои възпитаници, 
привърженици и врагове. 
Той е найскромният деец 
за утвърждаване на наци-
оналната идея – свобода и 
единство на българите“.

Нека Бог благослови не-
говата памет, защото него-
вият дух витае в царство-
то небесно. Дълбок поклон 
пред неговата памет!

ЧОвЕКъТ НА 
ДНЕШНОТО 

вРЕМЕ
Есе

Веселина	ПетрОВА	
тинева,	8в	клас	

ОУ	„Любен	Каравелов“	–	
Попово

Човекът на днешното 
време всеки ден открива 
и изобретява нови неща, 
развива науките и ин-
формационните техноло-
гии. Той е жаден за зна-
ния, покорява Космоса, 
открива нови планети и 
съзвездия.

И бърза, бърза, бърза чо
векът! И забравя! Забра-
вя в бързината често себе 
си, човешкото у себе си. 

А какво значи човеш-
ко у човека? Това са всич-
ки онези добродетели, кои
то са притежавали голяма 
част от предците ни: до-
брота, съпричастност, ми-
лосърдие, отзивчивост, 
всеотдайност на родители 
към деца и обратното, ува-
жение към човешката лич-
ност, трудолюбие, спра-
ведливост, мъжество и ге-
роизъм, честност, правди-
вост, простота и скром-
ност, красота и благород-
ство във взаимоотношения
та между хората.

Днес, притиснати от 
несигурността на работ-
ното място, от грубите 
отношения, от високоме-
рието на властимащите и 
богатите, от безпаричи-
ето, от липсата на перс-
пектива за своя живот и 
този на децата си, хората 
се превръщат често в без-
душни същества, прину-
дени да се грижат само за 
оцеляването си.

Други пък са се превър-
нали в машини за произ-
водство на пари и парите 
са всичко за тях. В тяхно 
име са готови да посегнат 
на баща и брат, да убиват 
с наркотици деца, да тър-
гуват с човешка плът, да 
взривяват самолети, вла-
кове, дори цели градове.

А колко много ми се 
иска и в днешни дни да 
възродим традициите на 
българина: да живеем в 
сплотено семейство, да 
се обичаме един друг и 
да си помагаме, да отво-
рим душите си за чуждо-
то страдание, да проме-
няме себе си и да ставаме 
подобри.

Е, размечтах се! Но 
нали човек не може да 
живее без мечти! Така и 
аз се пренасям в бъдеща 
България, чиито строите-
ли ще бъдем ние, млади-
те българи от моето поко-
ление. И трябва да успе-
ем! В нашата красива ро-
дина с хилядолетна исто-
рия и многовековна кул-
тура да изградим друг 
живот. Живот човешки, в 
който човеците да са пре-
обладаващото мнозин-
ство от хората.
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ОТБЕЛяЗАХМЕ ПОРЕДНИя 
РОжДЕН ДЕН

Традиция е в пенсионерски клуб „Отдих“ в с.Водица 
да празнуваме рождените дни на нашите членове. 
Наскоро отбелязахме навършването на 77 години на 
съселянката ни Веска Йовчева.

За отпразнуването на този рожден ден се подгот-
вихме отрано. Осигурихме музика за тържеството, 
събрахме пари, за да º купим подарък. 

Празненството премина много весело и с настрое-
ние – пяхме, танцувахме, играхме хора, имаше и хумо-
ристични изпълнения. Почерпихме се за здравето на 
рожденичката, която бе много развълнувана от проя-
веното внимание към нея, и остана доволна от прият-
ните изненади, които º поднесохме. Веска отказа по-
даръка за рождения си ден и пожела да дари събрана-
та сума на клуба за общо ползване. Досега тя е един-
ствената, която прави подобен жест.

Ние, хората от третата възраст от с.Водица, до-
казахме за пореден път, че умеем да се веселим, сами 
да си разнообразяваме живота, да си създаваме прият-
ни мигове и да им се наслаждаваме. 

Стефан	ПеНеВ
с.Водица

ОТ УЧеНиЧесКиЯ ВесТНиК 
На ГимНаЗиЯ „ХРисТО БОТеВ“

ДЕН НА вЛЮБЕНИТЕ, 
вИНОТО И...

Отново е февруари и всички се лутаме насамна
там, за да търсим подаръци, с които да изненадаме 
любимите си... Но защо мислим само за половинки
те си, след като обичаме толкова много хора, а наши
те любими далеч не са тези, които са винаги с нас – 
за някои са просто моментно развлечение, за други – 
временно. Факт е, че някои остават с първата си лю
бов завинаги, но в колко от случаите е така?

Именно днес не бива да забравяме ОНЕЗИ, кои
то са винаги до нас в добро и зло, в радост и тъга – 
ПРИЯ ТЕЛИТЕ. Приятелите – нашето второ аз. За ня
кои приятелството е нещо малоценно, но за други е 
всичко. Нека ги поздравим – една картичка, но от сър
це. Нека ги развеселим, защото не всеки е намерил 
своята половинка, а никой не заслужава да е само
тен... Нека изпием по чаша вино с тях – нали именно 
днес е денят и на виното.

Неда,	ХІа

ИЗМИСЛЕНА 
ЛЮБОвНА ЛЕГЕНДА

(А МОжЕ БИ – НЕ?!)

Живяло някога момиченце на име Валентина. Това 
било найлюбвеобилното и чувствително дете, което 
някой може да познава. Била отделена от света, но въ
преки това обичана от всички дребни и красиви съ
щества – цветята, тревата, калинките и малките бръм
барчета. Там, където живеела Валя, се сливали всич
ки красиви чувства – любов, радост, щастие...Всичко 
за нея било така истинско. Тя не можела да си пред
стави свят без любов.

Но не винаги мечтите съвпадат с реалността. И 
веднъж, късно през нощта, тя се събудила от страшни 
трясъци, идващи от мястото, където се сливали пре
красните чувства. И какво да види?!? Тревата била 
изсъхнала, нямало и следа от живот, а цветята с на
ведени главички се молели за малко топлота. Тогава, 
за първи път в живота си, Валентина разбрала що е 
това самота, пустота и се почувствала много нещаст
на. Изплакала много сълзи и на върха на отчаянието 
си помолила Господ да я прибере при себе си. Той й 
казал, че има право на едно последно желание, кое
то щял да изпълни. Валентина пожелала Бог да даде 
сила на всички хора, за да могат да усетят любовта и 
да я допуснат до сърцата си...И до днес обичат само 
силните, а останалите просто вярват, че някога Ва
лентина ще им даде силата си да обичат и те.

Имайте смелостта да създадете в сърцата си по една 
малка Валентинка – силна и чувствителна, за да усе
тите изпепеляващата мощ на любовта.

Любовта е у вас, трябва само да я почувствате.

Дени,	ХІа

ЧИТАТЕЛСКА ПОЩА 

НАСТОяТЕЛСТвОТО НА ЧИТАЛИЩЕ 
„ИСКРА“–С.ПАЛАМАРцА

на основание чл. 15, ал.1 от Закона за народните 
читалища и решение на настоятелството 

от 29.01.2010 г. свиква
ОБЩО сЪБРаНие

на 2 март 2010 г., вторник, от  14,30 часа в малкия 
салон на читалището при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на читалището за периода 
1.04.2009–1.03.2010 г. и годишен отчет за 2009 г.

2. Отчет на проверителната комисия за периода  
1.04.2009–1.03.2010 г.

3. Приемане на изменения и допълнения към Устава 
на НЧ „Искра“ на основание ЗНЧ.

4. Приемане на план за работа на настоятелството за 
2010 г. 

5. Приемане бюджет на НЧ „Искра“ за 2010 г. 
6. Избор на читалищно настоятелство и проверителна 

комисия.

СЕМЕЙНИ вОЙНИ 
в уЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН 

КАРАвЕЛОв“ 
Диана	СЪБеВА

Деца от петите класове при училището участваха в 
състезанието „Семейни войни“ заедно със своите роди
тели. Реализацията му е част от проект на Симона Ге
оргиева от Vб клас по гражданско образование „Учи
лище за родители“. Неин ръководител е учителката До
бринка Добрева.  

Идеята е, че училището е не само място за обучение 
и възпитание, а и място, където децата да бъдат подкре
пяни от найблизките си хора – своите родители. Чувст
вайки подкрепата им, децата стават поуверени при ре
шаване на училищните си задачи. Подобни инициативи 
в училище укрепват семействата.

В състезанието, с помощта на игри, деца и родители 
се учиха да действат заедно при различни ситуации – 
разпределяне на семейния бюджет, ремонти вкъщи, 
подреждане на домашния гардероб, умения в кухнята, – 
показвайки през цялото време колко много се обичат.

Жури в състав др Радмила Атанасова – училищен ле
кар, Евгени Димитров – помощникдиректор на учили
щето, и Георги Атанасов – председател на училищното 
настоятелство, определи Царя на семейните войни. Ма
кар и затруднени, титлата дадоха на отбора на Vв клас. 
Всички получиха грамоти за успешното си представя
не.

БЛАГОТвОРИТЕЛНА 
АКцИя „ДЕцА 

ПОМАГАТ НА ДЕцА“
Диана	СЪБеВА

222 лева събраха учениците от гимназия „Хр. Ботев“ 
от последната акция на благотворителната си кампания 
„Деца помагат на деца“. Тя се провежда за втора поред
на година в навечерието на Св.Валентин и Баба Марта и 
е по инициатива на Училищния съвет.

Благотворителността е своеобразен тест за човечност. 
И учениците от гимназията имат традиция в провежда
нето на подобни кампании, чрез които набират средства 
за съучениците си в неравностойно положение. 

Тазгодишната  кампания включва два кулинарни ба
зара за Коледа и Великден, два базара за картички и 
мартенички, съответно за новогодишните и пролетните 
празници. В края  на учебната годината провеждат кон
курс „Мис и мистър Гимназия“.  

През изминалата седмица служителите на Община–
Попово  бяха приятно изненадани от разноцветните 
пролетни картички и мартенички, подредени във фоайе
то на Общината. С усмивка единадесетокласничките 

Ава Ахмедова и Елица Янкова предлагаха на служите
лите да си купят от тях.

С проведените акции през 2009 г. гимназистите са по
могнали на 15 свои съученици в неравностойно положе
ние, като са събрали 1181 лева. Тази година от зимната 
акция имат събрани 535 лева. От акцията за пострадали
те от земетресението в Хаити те събраха вече 254 лева. 

Много идеи имат членовете на Училищния съвет към 
гимназията, но реализирането им е свързано с пари. За
това биха се радвали, ако и на тях някой помогне, за да 
си купят нова техника за радиостудиото в училище. Бла
годарни са на своите родители за подкрепата, както и на 
служителите от Общината за топлото посрещане и проя
вената отзивчивост.

ДЕвОЙКА ЗАвъРТя 
ЛЮБИТЕЛСКИ БАРДАК

За 72 часа е задържана млада жена с инициали М.З. 
от село Златар, която принудително е държала в квар
тира в Търговище четири момичета на възраст между 
15 и 18 години. Чрез принуда и обещания за облаги тя 
ги предлагала на клиенти за  сексуслуги.

18годишната мадам приемала поръчките в дома си 
и изпращала момичетата на посочен от клиента адрес 
с такси за негова сметка. Според полицията бардакът 
на М.З. е действал наймалко от април 2009 г. до 12 фев
руари т.г.

Близо месец криминалистите от ОДМВР и РУ в Тър
говище наблюдавали престъпната дейност на жената. 
Всички действия по разследването са съгласувани с 
Районна прокуратура–Търговище.

С прокурорско постановление първоначалната мяр
ка за задържане (24 часа) е удължена на 72 часа. 

Жертвите на 18годишната М.З. са освободени, като 
на 15годишното момиче е осигуре
на полицейска защита по Закона за 
закрила на детето, а останалите са 
предадени на роди телите им.

Предполага се, че организирана
та проституция в града е в дъното на 
разбиването на бардака. Девойките 
отклонявали трафик на местните су
теньори, които натопили конкурен
цията. И така са се отървали леко – за 
същото нещо във Варна трошат кра
ка и осакатяват, обясняват запознати 
с порядките в ъндърграунда. МВ
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XVIII КРЪГ

21 февруари (неделя), 14 часа
Септември 98(Тервел)–Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)      
Аксаково (Аксаково)–Черноморец 2003 (Бяла)             
Спортист (Генерал Тошево)–Суворово (Суворово)            
Тополите(Тополи)–Шабла (Шабла)                          
Бенковск и (Бяла)–Скрита сила (Мъдрево)                   
Черноломец 04 (Попово)–Преслав (Велики Преслав)          
Ботев 2008 (Нови пазар)–Ендже (Царев брод)               
Две могили (Две могили)–Доростол 2003 (Силистра)         
Разград 2000 (Разград)–Кубрат 2007 (Кубрат)              

XIX КРЪГ

27 февруари (събота), 14 часа
Кубрат 2007 (Кубрат)–Две могили (Две могили)             

28 февруари (неделя), 14 часа
Разград 2000 (Разград)–Септември 98 (Тервел)             
Доростол 2003 (Силистра)–Ботев 2008 (Нови пазар)         
Ендже (Царев брод)–Черноломец 04 (Попово)                
Преслав (Велики Преслав)–Бенковски (Бяла)                
Скрита сила (Мъдрево)–Тополите (Тополи)                  
Шабла (Шабла)–Спортист (Генерал Тошево)                  
Суворово (Суворово)–Аксаково (Аксаково)                  
Черноморец 2003 (Бяла)–Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)       

XX КРЪГ

7 март (неделя), 15 часа
Септември 98 (Тервел)–Черноморец 2003 (Бяла)
Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)–Суворово (Суворово)
Аксаково (Аксаково)–Шабла(Шабла)
Спортист (Генерал Тошево) –Скрита сила (Мъдрево)
Тополите (Тополи)–Преслав (Велики Преслав)
Бенковски (Бяла)–Ендже (Царев брод)
Черноломец 04 (Попово)–Доростол 2003 (Силистра)
Ботев 2008 (Нови пазар)–Кубрат 2007 (Кубрат)
Две могили (Две могили)–Разград 2000 (Разград)

XXI КРЪГ

13 март (събота), 15 часа
Скрита сила (Мъдрево)–Аксаково (Аксаково)

14 март (неделя), 15 часа
Две могили (Две могили)–Септември 98 (Тервел)
Разград 2000 (Разград)–Ботев 2008 (Нови пазар)
Кубрат 2007 (Кубрат)–Черноломец 04 (Попово)
Доростол 2003 (Силистра)–Бенковски (Бяла)
Ендже (Царев брод)–Тополите (Тополи)
Преслав (Велики Преслав)–Спортист (Генерал Тошево)
Шабла (Шабла)–Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)
Суворово (Суворово)–Черноморец 2003 (Бяла)

XXII КРЪГ

21 март (неделя), 15 часа
Септември 98 (Тервел)–Суворово (Суворово)
Черноморец 2003 (Бяла)–Шабла (Шабла)
Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)–Скрита сила (Мъдрево)
Аксаково (Аксаково)–Преслав (Велики Преслав)
Спортист (Генерал Тошево)–Ендже (Царев брод)
Тополите (Тополи)–Доростол 2003 (Силистра)
Бенковски (Бяла)–Кубрат 2007 (Кубрат)
Черноломец 04 (Попово)–Разград 2000 (Разград)
Ботев 2008 (Нови пазар)–Две могили (Две могили)

XXIII КРЪГ

20 март (събота), 15 часа
Кубрат 2007 (Кубрат)–Тополите (Тополи)

28 март (неделя), 15 часа
Ботев 2008 (Нови пазар)–Септември 98 (Тервел)
Две могили (Две могили)–Черноломец 04 (Попово)
Разград 2000 (Разград)–Бенковски (Бяла)
Доростол 2003 (Силистра)–Спортист (Ген. Тошево)
Ендже (Царев брод)–Аксаково (Аксаково)
Преслав (В. Преслав)–Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)
Скрита сила (Мъдрево)–Черноморец 2003 (Бяла)
Шабла (Шабла)–Суворово (Суворово)

 XXIV КРЪГ

4 април (неделя), 16 часа
Септември 98 (Тервел)–Шабла (Шабла)
Суворово (Суворово)–Скрита сила (Мъдрево)
Черноморец 2003 (Бяла)–Преслав (Велики Преслав)
Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)–Ендже (Царев брод)
Аксаково (Аксаково)–Доростол 2003 (Силистра)
Спортист (Генерал Тошево)–Кубрат 2007 (Кубрат)
Тополите (Тополи)–Разград 2000 (Разград)
Бенковски (Бяла)–Две могили (Две могили)
Черноломец 04 (Попово)–Ботев 2008 (Нови пазар)

XXV КРЪГ

10 април (събота), 16 часа
Скрита сила (Мъдрево)–Шабла (Шабла)

11 април (неделя), 16 часа
Черноломец 04 (Попово)–Септември 98 (Тервел)
Ботев 2008 (Нови пазар)–Бенковски (Бяла)
Две могили (Две могили)–Тополите (Тополи)
Разград 2000 (Разград)–Спортист (Генерал Тошево)
Кубрат 2007 (Кубрат)–Аксаково (Аксаково)
Доростол 2003 (Силистра)–Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)
Ендже (Царев брод)–Черноморец 2003 (Бяла)
Преслав (Велики Преслав)–Суворово (Суворово)

XXVI КРЪГ

18 април (неделя), 16 часа
Септември 98 (Тервел)–Скрита сила (Мъдрево)
Шабла (Шабла)–Преслав (Велики Преслав)
Суворово (Суворово)–Ендже (Царев брод)
Черноморец 2003 (Бяла)–Доростол 2003 (Силистра)
Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)–Кубрат 2007 (Кубрат)
Аксаково (Аксаково)–Разград 2000 (Разград)
Спортист (Генерал Тошево)–Две могили (Две могили)
Тополите (Тополи)–Ботев 2008 (Нови пазар)
Бенковски (Бяла)–Черноломец 04 (Попово)

XXVII КРЪГ

25 април (неделя), 16 часа
Бенковски (Бяла)–Септември 98 (Тервел)
Черноломец 04 (Попово)–Тополите (Тополи)
Ботев 2008 (Нови пазар)–Спортист (Генерал Тошево)
Две могили (Две могили)–Аксаково (Аксаково)
Разград 2000 (Разград)–Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)
Кубрат 2007 (Кубрат)–Черноморец 2003 (Бяла)
Доростол 2003 (Силистра)–Суворово (Суворово)
Ендже (Царев брод)–Шабла (Шабла)
Преслав (Велики Преслав)–Скрита сила (Мъдрево)

XXVIII КРЪГ

28 април (сряда), 16 часа
Септември 98 (Тервел)–Преслав (Велики Преслав)
Скрита сила (Мъдрево)–Ендже (Царев брод)
Шабла (Шабла)–Доростол 2003 (Силистра)
Суворово (Суворово)–Кубрат 2007 (Кубрат)
Черноморец 2003 (Бяла)–Разград 2000 (Разград)
Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)–Две могили (Две могили)
Аксаково (Аксаково)–Ботев 2008 (Нови пазар)
Спортист (Генерал Тошево)–Черноломец 04 (Попово)
Тополите (Тополи)–Бенковски (Бяла)

XXIX КРЪГ

2 май (неделя), 17 часа
Тополите (Тополи)–Септември 98 (Тервел)
Бенковски (Бяла)–Спортист (Генерал Тошево)
Черноломец 04 (Попово)–Аксаково (Аксаково)
Ботев 2008 (Н. пазар)–Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)
Две могили (Две могили)–Черноморец 2003 (Бяла)
Разград 2000 (Разград)–Суворово (Суворово)
Кубрат 2007 (Кубрат)–Шабла (Шабла)
Доростол 2003 (Силистра)–Скрита сила (Мъдрево)
Ендже (Царев брод)–Преслав (Велики Преслав)

       XXX КРЪГ

9 май (неделя), 17 часа
Септември 98 (Тервел)–Ендже (Царев брод)
Преслав (Велики Преслав)–Доростол 2003 (Силистра)

Скрита сила (Мъдрево)–Кубрат 2007 (Кубрат)
Шабла (Шабла)–Разград 2000 (Разград)
Суворово (Суворово)–Две могили (Две могили)
Черноморец 2003 (Бяла)–Ботев 2008 (Нови пазар)
Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)–Черноломец 04 (Попово)
Аксаково (Аксаково)–Бенковски (Бяла)
Спортист (Генерал Тошево)–Тополите (Тополи)

XXXI КРЪГ

12 май (сряда), 17 часа
Спортист (Генерал Тошево)–Септември 98 (Тервел)
Тополите (Тополи)–Аксаково (Аксаково)
Бенковски (Бяла)–Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)
Черноломец 04 (Попово)–Черноморец 2003 (Бяла)
Ботев 2008 (Нови пазар)–Суворово (Суворово)
Две могили (Две могили)–Шабла (Шабла)
Разград 2000 (Разград)–Скрита сила (Мъдрево)
Кубрат 2007 (Кубрат)–Преслав (Велики Преслав)
Доростол 2003 (Силистра)–Ендже (Царев брод)

XXXII КРЪГ

16 май (неделя), 17 часа
Септември 98 (Тервел)–Доростол 2003 (Силистра)
Ендже (Царев брод)–Кубрат 2007 (Кубрат)
Преслав (Велики Преслав)–Разград 2000 (Разград)
Скрита сила (Мъдрево)–Две могили (Две могили)
Шабла (Шабла)–Ботев 2008 (Нови пазар)
Суворово (Суворово)–Черноломец 04 (Попово)
Черноморец 2003 (Бяла)–Бенковски (Бяла)
Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)–Тополите (Тополи)
Аксаково (Аксаково)–Спортист (Генерал Тошево)

XXXIII КРЪГ

23 май (неделя), 17 часа
Аксаково (Аксаково)–Септември 98 (Тервел)
Спортист (Ген.Тошево)–Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)
Тополите (Тополи)–Черноморец 2003 (Бяла)
Бенковски (Бяла)–Суворово (Суворово)
Черноломец 04 (Попово)–Шабла (Шабла)
Ботев 2008 (Нови пазар)–Скрита сила (Мъдрево)
Две могили (Две могили)–Преслав (Велики Преслав)
Разград 2000 (Разград)–Ендже (Царев брод)
Кубрат 2007 (Кубрат)–Доростол 2003 (Силистра)

XXXIV КРЪГ

30 май (неделя), 17 часа
Септември 98 (Тервел)–Кубрат 2007 (Кубрат)
Доростол 2003 (Силистра)–Разград 2000 (Разград)
Ендже (Царев брод)–Две могили (Две могили)
Преслав (Велики Преслав)–Ботев 2008 (Нови пазар)
Скрита сила (Мъдрево)–Черноломец 04 (Попово)
Шабла (Шабла)–Бенковски (Бяла)
Суворово (Суворово)–Тополите (Тополи)
Черноморец 2003 (Бяла)–Спортист (Генерал Тошево)
Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)–Аксаково (Аксаково)

ЕСЕННО КЛАСИРАНЕ
                            

ПРОГРАМА
СЕвЕРОИЗТОЧНА „в“ АфГ • 2009–2010 • ПРОЛЕТЕН ДяЛ

м П Р З ГР. Т
1. Разград 2000 (Разград) 17 14 1 2 41:10  43
2. Доростол 2003 (Силистра)           17 12 3 2 37:15 39
3. Шабла (Шабла)                      17 11 1 5 35:25 34
4. Бенковски (Бяла, обл.Русе) 17 10 3 4 54:23 33
5. Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)      17 10 1 6 28:23 31
6. Септември 98 (Тервел)              17 9 3 5 27:18 30
7. Скрита сила (Мъдрево)              17 9 2 6 38:25 29
8. Черноморец 2003 
(Бяла, обл.Варна)  

17 7 6 4 27:17 27

 9. Суворово (Суворово)                17 8 2 7 30:25 26
10. Две могили (Две могили) 17 7 3 7 31:22 24
11. Черноломец 04 (Попово) 17 8 0 9 28:20 24
12. Преслав (В.Преслав)     17 6 3 8 21:26 21
13. Спортист (Ген. Тошево)    17 4 4 9 16:27 16
14. Тополите (Тополи)                   17 5 1 11 27:45 16
15. Кубрат 2007 (Кубрат)               17 4 1 12 18:42 13
16. Ботев 2008 (Н.пазар)         17 4 1 12 17:38 13
17. Аксаково (Аксаково)                17 4 0 13 15:45 12
18. Ендже (Царев брод)                 17 3 1 13 9:53 10
. Аристон (Русе)                0 0 0 0 0:0 -



ОВеН. В петък 
вие сте на преден 
план – проявява
те открито своите 

амбиции и способности. 
ТеЛец. Вашите 
дни са събота и 
неделя – живейте 
за себе си. Но без 

да прекалявате. Целия след
ващ месец вашата кариера 
и репутация ще работят за 
вас, а клиенти и бонуси ще 
ви донесат добър доход.

БЛиЗНаци. За
претнете ръкави 
и предприемайте 
онова, което изис

кват обстоятелствата от вас. 
Всичко, което се случва сега, 
означава възможност за вас 
да повдигнете летвата. 

РаК. Сега неоце
нима е помощта 
на влиятелни ли
ца и съюзи с таки

ва хора. Всеки ден през тази 
седмица е ценен за постига
нето на вашите амбициоз
ни цели.

ЛЪВ. В петък 
се променят на
строението и об
стоятелствата. За

почва „месечният тренд“. 
На фона на дребните съби
тия става поясно в какво е 
вашето щастие. 

деВа. Ако ра
ботите с клиен
ти, броят и плате
жоспособността 

им рязко ще нарасне. Като 
посредник вие ще сте опти
мално ефективни през пър
вата половина на март. 

ВеЗНи. Ваши
те обичайни цен
ности лесно от
стъпват място на 

новите приоритети, на но
вите ценности. 

сКОРПиОН. Он
зи, който профе
сионално е свър
зан с развлека

телния бизнес, получава 
уникалната възможност за 
стремително развитие. 

сТРеЛец. Най
благоприятният 
ден за крупни фи
нансови опера

ции и важни семейни реше
ния е събота. Не забравяй
те родителите си и благот
ворителността.

КОЗиРОГ. Расте 
перспективата за 
увеличаване на 
броя на роднини

те, предполага се посуетно 
и мобилно ежедневие. Пос
тарайте се да се настроите 
на тази вълна и да получите 
удоволствие от живота.

ВОдОЛеЙ. За оне
зи, които са на
строени за дейст
вия, а не само за 

мечти, до средата на март 
са отворени блестящи въз
можности да подобрят свое
то благосъстояние. Нека ва
шите мечти се реализират.

РиБи. Влезте в 
борбата за власт 
и влияние. Най
хубавите дни 

през тази седмица за вас са 
петък и събота.

  сПРаВОЧНиК   
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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 нови табуретки, 

изгодно. Справки на GSM 0899 
459 234.

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

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. Поса
бина, 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.

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.

Продавам къща в гр.Опака 
със стопански постройки, 
дворно място 1 дка, овощни 
насаждения. За справки – тел.: 
0897 781 052.

Продавам къща в с.Кардам. 
Справки –на тел.: 0898 894 590.

Продавам къща в Попо
во, идеален център, ул.„Васил 
Левски“ №1 с дворно място, 
овощни насаждения и асма. 
Справки – на тел.: 0897 581345 
и 0889 801 094.

Предлагам релаксиращ ма
саж. За справки: GSM 0899 334 
245.

Продавам къща в с.Светлен 
с 2,5 дка двор и 3 ара лозе в 
градината с десертно грозде.  
Има стопански постройки и 
кладенец с помпа. Справки – 
на тел. 0876 567 320.

Продавам двустаен апар
тамент ул. „Първи май“ 19. За 
справки – тел. 4 41 95.

Търся да гледам възрастни 
хора или деца. За контакти: 
GSM 0899 336 868.

Продавам тристаен апар
тамент в кв. „Младост“, ІІІ етаж. 
Цена по споразумение. За кон
такти: тел.  082/841 141 и GSM  
0898 937 435.

Продава се магазин на ул. 
„Асен Златаров“ 25 – газифици
ран. Цена – по споразумение.
За справки тел. 0887 738 075.

Продава се къща в гр. Попо
во, ул. „Димитър Благоев“ 13. 
За справки тел. 0897 210 689 

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

Продавам холова секция на 
модули с обща дължина 3,60 м. 
тел. 0608 / 420 80

Продавам стара къща в 
Попово, 350 кв.м (за строеж). 
Справки на GSM 0897 456 268 
и тел. 0608/48679.

CREDISSIMO – 
най-бързите заеми от 100 до 1000 лева 

само срещу лична карта. 
Одобрение – само за �0 минути.

Тел. 089� 811 588, магазин „ВаНеса“.

Продавам стадо кози. Цена – 
по споразумение. с.Водица, По
повско, GSM 0889 249 929.

ПРЕЗ ЛОвНИя СЕЗОН 
2009–2010 –  

8 уБИТИ, 10 РАНЕНИ
Ловният сезон 2009–

2010 е облян в кръв – война
та по пътищата се пренася 
в гората, сочи черната ста-
тистика. Десетки излети в 
ловностопанските райони 
на дружините завършват с 
трагични инциденти.

Кървавата статистика со
чи, че през изминалия ловен 
сезон осем души са намери-
ли смъртта си по време на 
лов, отстреляни от свои ко-
леги. В живи мишени са се 
превърнали други десетима 
ловци, половината от които 
са с опасност за живота.

Убитите са осем пъти по
вече от предходния сезон, 
когато е отнет животът само 
на един човек, а четирима са 
ранени. А през 2007–2008 г. 
има само четирима ранени.

Защо ловците се нараня-
ват и дори се избиват помеж-
ду си? Безотговорност, лоша 
дисциплина, боравене с оръ-

жие в нетрезво състояние, 
лоша подготовка и неумение 
да се ползва оръжие, към 
всичко това – и тоталната аг-
ресия, събира кръвен данък 
по ловните полета.

Във войната в Косово не 
падна при бойни действия 
нито един американски 
войник. Джигитите по пъ-
тищата намаляха, а убити-
те от 1050 през 2008 г. нама
ляха на 900 човека през из-
миналата година. А ловни-
те инциденти се множат.

Очевидно не е нормал-
но при тези обстоятелства 
притежателите на пушки и 
карабини да се увеличават 
ежегодно. За 5 години от 
112 594 ловците са стана-
ли 126 829 души. Гладко-
цевното оръжие от 143 538 
броя се е увеличило до 160 
647, а нарезното – от 19 
581 е вече 30 818 дула.

в.„труд“

ФУТБОЛ

ЗАГуБА СЛЕД 
РАвНОСТОЙНА ИГРА

Кирил	ЖеЧеВ

На 13 февруари „Черноломец 04“ гостува на „Етър“ 
(Велико Търново) в контролна среща. Това бе последна-
та проверка на поповските футболисти преди открива-
нето на пролетния полусезон. Мачът завърши с победа 
на домакините с 3:0, но резултатът не отговаря на пока-
заното на терена.  

Срещата се проведе в с.Килифарево на много лош, на-
воднен, изключително труден за игра терен. След начал-
ния съдийски сигнал двата състава бяха равностойни, 
като още в 15ата минута гостите можеха да поведат в 
резултата – след изпълнение на ъглов удар Петър Тон-
чевБембето се размина с топката и пропусна да отбеле-
жи. Малко покъсно домакините организираха една доб
ра атака, завършила с голов удар – 1:0. Около 5 мину-
ти след това, след една грешка на Кънчев, нападател на 
„Етър“ открадна топката и останал сам срещу Мехмедов, 
удвои резултата. В 40ата минута се получи едно конфуз-
но положение – топката спря в локва на метър пред гол-
линията на домакините, на хлъзгавия терен Александров 
не можа да я уцели добре и се размина с гола.

През второто полувреме играта също бе равностойна. 
Около 75ата минута, след центриране от ъглов удар, на-
падател на домакините засече топката и направи резул-
тата класически – 3:0. В края на мача, след изпълнен 
от Гюлев наказателен удар, Детелин Василев отправи 
много силен и точен удар, но вратарят на домакините (с 
много силни изяви през цялата среща) успя да спаси.

Състав на „Черноломец 04“: Мехмед Мехмедов – вра-
тар (46 мин. – Калоян Ненов), Евгени Георгиев, Дете-
лин Василев, Ясен Василев (50 мин. – Ивайло Иванов), 
Димитър Дойчев, Пламен Рахладжиев, Калин Кънчев, 
Хюсеин Османов, Росен Гюлев, Христо Александров, 
Петър Тончев-Бембето.

Продавам къща в с. Априло
во с добро изложение, с двор
но място удобно за пчелин.  За 
справки – тел.: 0886 928 548 
или 0601/ 8 90 42. 

Кирил	ЖеЧеВ	

В първата си среща през 
пролетния полусезон за 
първенството на „А“ елит-
на група мъжкият отбор 
на ВК „Попово 09“ про-
пусна да нанесе първа за-
губа на състава на „Тете-
венВолей“ – временен во-
дач в групата. В този мач 
имаше всичко – добри из-
пълнения в нападение и за-
щита, много нерви и емо-
ции, силни и слаби изяви 
на местните волейболисти, 
моменти на възход и спа-
дове в играта им... 

Началото не бе особе-
но успешно за домакини-
те – гостите поведоха в ре-
зултата, разликата бавно, 
но сигурно се увеличава-
ше и достигна до 16:10 за 
тях. Тогава поповските во-
лейболисти успяха да се 
мобилизират, заиграха по
концентрирано и изравни-
ха – 18:18. Оттам нататък 
състезателите от Тетевен 
успяха да запишат само 
две точки и геймът завър-
ши 25:20 за местния отбор. 
През втората част гостите 
показаха, че не случайно 
досега нямат загуба, и ус-
пяха набързо да приключат 
гейма с разгромяващото 

25:13. Третият гейм отно-
во бе за домакините – след 
подобра игра волейболи-
стите от Попово го спече-
лиха с впечатляващия ре-
зултат 25:17. И когато зри-
телите, изпълнили докрай 
градската волейболна зала 
и подкрепящи ентусиази-
рано своите любимци, оч-
акваха срещата да приклю-
чи при резултат 3:1 гейма, 
гостите демонстрираха по
зряла игра, бяха поспо-
койни, грешаха помалко, 
спечелиха четвъртата част 
с 25:18 и доведоха мача до 
тайбрек.

В петия гейм местни-
те волейболисти започна-
ха добре, в началото игра-
та се водеше точка за точ-
ка. Някъде към средата на 
тайбрека, когато се решава-
ше изходът на този мач, съ-
дията допусна грешка, в ре-

зултат на която домакините 
се изнервиха,  разконцен-
трираха се и в крайна смет-
ка загубиха гейма и среща-
та. При резултат 9:6 глав
ният съдия не отсъди точ-
ка за домакините, послед-
ва протест от тяхна страна, 
след което бе показан жълт 
картон на Цветомир До-
брев, носещ точка за гости
те. След това последваха 
няколко фрапиращи греш-
ки на състезателите от По-
пово, което предопредели 
изхода на мача. 

Краен резултат – 3:2 за 
отбора на „ТетевенВо-
лей“.

Състав на ВК „Попо-
во 09“: Павлин Славев (к), 
Диян Стефанов, Цвето-
мир Цонев – либеро, Све-
тослав Петров, Цветомир 
Добрев, Явор Ганев, Иван 
Цветанов.

ВОЛеЙБОЛ

МъжКИяТ ОТБОР НЕ уСПя  
ДА ПОБЕДИ вРЕМЕННИя вОДАЧ
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ДЕНяТ, КОГАТО МНОЗИНА 
БъЛГАРИ СЕ ПИТАХА 

КАКвО ДА ПРАЗНувАТ

ТРИ в ЕДНО в ПАЛАМАРцА

„Въпрос на календар“ – 
ще кажат запознати. Дру-
ги ще отговорят, че става 
въпрос за забравени тра-
диции, за „новонасадени“ 
празници или за религиоз-
ни убеждения.

Всъщност в моето учи-
лище – Професионална 
гимназия по селско стопан
ство–гр.Попово – (понеже 
сме тийнейджъри) обича-
ме да сме обичани, пък и 
обичаме бъдещата си про-
фесия. Така ни учат – да 
правим всичко с любов. 
Иначе „не се получавало“. 

Е, за да се получи, из-

брахме един февруарски 
ден. Народът ни казва: „на 
марта в сряда“, а пък ние – 
през февруари в сряда.

На 10 февруари в 14 часа 
се отправихме към лозови-
те масиви в учебноопит
ната станция на Професио
нална гимназия по сел-
ско стопанство–гр.Попово. 
Стига с тези класни стаи. 
Искаме да сме сред приро-

дата, нищо че прогнозата 
е: „Ще вали!“.

Снегоринът ни се е спра-
вил – направил необходи-
мите пътечки, по които да 
стигнем до лозата, а тя е 
старателно открита от на-
трупалия 40 сантиметра 
сняг. По стар обичай си 
припомнихме легендата за 
свети Трифон. Избрахме 
си и цар на лозето – Ста-
нислав от 12а клас – спе-
циалност „Лозаровинар“. 
Отръки му иде да зарязва – 
лозата, де. С майсторство, 
с финес и толкова уверено, 
сякаш го е правил цял жи-

вот. Е, четири години обу-
чение не са малко, но се 
иска и смелост да участ-
ваш в пресъздаването на 
стария български обичай – 
Трифон Зарезан. Още по-
вече че май от години ние 
сме първи и единствени в 
Попово, които го правим. 
Правим го с увереност на 
знаещи и можещи.

Чухме легендата за свети 
Трифон, а и ни беше обяс-
нен ритуалът по зарязване-
то на лозата. За това гри-
жа имаха водещите Сияна 
и Владислав и техните по-
мощници Ивелина, Цвете-
лина, Денислава, Димитър 
и Павел. Под звуците на 
тъпан и акордеон Ивелина 
и Станислав се отправиха 
към лозовите масиви. Как-
то му е редът – и двама-
та в народни носии, той – 
с бяла кърпа на ръка, а тя 
носи бъклица с червено 
вино. Ритуалът по зарязва-
нето бе наблюдаван от уче-

ниците от специалностите 
„Лозаровинар“ и „Селски 
туризъм“. Догодина лозето 
ни ще има много грозде, а 
и вино сами ще направим. 
Станислав благослави ло-
зите с думите: „Хайде, 
нека е берекет! Да прелива 
през праговете! Амин“.

На празнично украсена-
та трапеза имаше прясна 
пита, печено пиле, а в бу-
ренцето – червено вино. 
Някои се черпеха, а дру-
ги извиха празнично хоро. 
Минусовите температури 
ни провокираха да говорим 
не само за виното, но и за 

любовта. Нали сега праз-
нуваме и Свети Валентин. 
Наши съученици втора по-
редна година честитят този 
празник на осмокласници-
те от основните училища 
в града, подарявайки им 
ръчно изработени вален-
тинки. С обич приканваме 
нашите бъдещи съученици 
да бъдат част от екипа ни.

И понеже на 14 февруари 
тази година беше и Сирни 
заговезни: прощавайте, ако 
с нещо сме ви наранили. 
Ние сме децата на Попо-
во, които са учени да оби-
чат човека до и срещу себе 
си, учени сме да обичаме 
това, което правим всеки 
ден, учени сме да уважава-
ме традиции и ценности и 
да ги пренасяме с усмивка 
в ежедневието си.

Такива сме – професио-
налисти.
Автор:	активен	участ

ник	в	събитията

СъОБЩЕНИЕ
В края на 2009 г. бяха приети новите промени в Зако-

на за здравното осигуряване. Съгласно тях размерът на 
здравната вноска е 8%.

1. Тази вноска се поема от държавата за следните ка-
тегории лица:

 всички пенсионери, включително и тези, които по-
лучават пенсии по болест;

 деца и ученици до 18 г., но не покъсно от завършва-
не на средно образование;

 студенти редовно обучение до 26 г.;
 лица с право на обезщетение за безработица (полу-

чаващи пари от борсата);

 лица с право на месечни социални помощи и енер-
гийно подпомагане;

 ветерани от войните, военни инвалиди и инвалиди, 
пострадали при отбрана на страната, както и при бед-
ствия и аварии.

2. Лица, които работят и имат трудови договори, се 
осигуряват за сметка на работодателя (в съотношение 
60:40).

3 Лица, упражняващи свободна професия и/или за
наятчийска дейност, се осигуряват за своя сметка.

4. Еднолични търговци, собственици и съдружници в 
търговски дружества се осигуряват за своя сметка.

5. Регистрирани земеделски производители и тютю-
нопроизводители се осигуряват за своя сметка върху 
240 лв. (месечно по 19,20 лв.).

Всички останали, които не се осигуряват на нито едно 
от тези основания – това са трайно безработни (незави-
симо дали са регистрирани или не на борсата), подават 
декларация образец №7 (може и от упълномощено лице 
в териториална дирекция на НАП). Тези лица внасят по 
16,80 лв. месечно.

Срокът за подаване на декларация №7 е до 28.02.2010 г. 
След тази дата неподалите декларация ще бъдат глобя-
вани с 500 до 1000 лв.

В декларацията се попълва датата, от която възниква ос-
нованието за осигуряване – 01.01.2010 г. Тази декларация 
се подава еднократно в териториалната дирекция на НАП 
или чрез лицензиран пощенски оператор (може и от упъл-
номощено лице, за което не се изисква нотариална завер-
ка, като за целта се попълва отделна декларация).

Юлияна	ПетрОВА

Свети Трифон, Свети  Валентин и Сир-
ни заговезни събраха жителите и гос-
ти в с.Паламарца на 14 февруари. Тър-
жеството започна със запалване на огън 
според обичая и „зарязване“ на подреде-
ното и грижливо гледано лозе на Иван и 
Янка Георгиеви. Както някога – водени от 
„Трифон“ (Николай  ПанайотовКенара) и 
заедно с кмета на селото Милчо Петров – 
с традиционните подвиквания, нарича-
ния, песни и капанско мъжко хоро хора-
та почетоха светеца на виното.

Организаторите – НЧ 
„Искра“ и Кметството, с 
подкрепата на ПК „Анто-
ла“ се бяха погрижили и за 
празнично шоу, и за богата 
трапеза. Присъстващите се 
радваха на музика и танци, 
песни, изненади, конкурси 
с награди. Всички полу-
чиха „валентинка“ за деня 
на Св.Валентин с пожела-
ние любовта да ги прави 
подобри. Отбелязан беше 
и хубавият християнски 
празник Сирни заговез-
ни – денят за прошка. 

А край отрупаните трапези за знаещи-
те как да се веселят капанци от Паламар-
ца звучаха песни за любовта, за греха и 
прошката, затова до виното стоеше и хал-
вата. „Човешко е да се греши, божестве-
но – да се прощава“, философстваха те и 
никой не чакаше покана да целуне ръка и 
да поиска прошка. 

Опростени и заедно, дай боже утре да е 
подобре от днес, за благото на Паламарца, 
за благополучие на всички и за подобро 
бъдеще на хубавото капанско село – нари-
чаха хората. И трябва човек да е бил там, за 
да види, че това не са празни приказки. 

ПОПОвЧАНИ ОТКАЗвАТ 
ПРЕГРъДКА НА ПРАЗНИКА
Доброволци от БМЧК 

(Български младеж-
ки червен кръст) отбе
лязаха празниците 
Св.Трифон и Св.Ва-
лентин, като раздава
ха балони, брошури, 
сърчица с пожелания, 
просто честитяха на ми
нувачите и дори пред

лагаха прегръдка. Това 
вече е традиция за доб
роволците от Попово.  
Както те сами сподели
ха за вестника, консер
вативността тук все още 
не е изживяна и никой не 
е поискал безплатна пре-
гръдка.
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