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На 9 март и общопрак-
тикуващите лекари от По-
пово се присъединиха към 
националния протест. Те 
бяха на работните си мес-
та, но на вратите на каби-
нетите им имаше съобще-
ние, че се обслужват само 
спешните случаи. Не се 
издаваха формуляри по 
здравната каса – безплатни 
рецепти, както и направле-
ния за изследвания и кон-
султации при специалист.

Последното плащане от 
РЗОК за личните доктори е 
било по отчетите им за из-
вършените дейности през 
декември. Изплащането на 
потребителските такси е с 
още по-голямо закъснение. 
По тази причина много от 
джипитата до тази дата не 
бяха разплатили текущите 
си разходи – за консумира-
ната еленергия, наемите и 
заплатите на  медицински-
те сестри. 

Според председателя 
на Националното сдруже-
ние на общопрактикува-
щите лекари на областно 

ниво д-р Светослав Стефа-
нов протестът ще продъл-
жи, докато се гарантира, че 
Здравната каса ще изпла-
ща навреме заработените 
средства и ще спазва под-
писаните договори. „Иска-
ме да се запазят стандар-
тите за изследвания и на-
правления, които изпъл-
нявахме през миналата го-
дина“ – е категоричен той. 
Според него с 18–20% са 
намалени направленията 
за консултации със специ-
алист, а тези за изследва-

ния по спешност – с око-
ло 60%.

Същия ден директорът 
на Здравната каса в Тър-
говище д-р Йошенка Нен-
чева информира, че на 
08.03.2010 г. е получен па-
ричен превод от София. 
Районната здравноосигу-
рителна каса е внесла до-
кументите за изплащане на 
средствата, като най-къс-
но на 10 март се очакваше 
джипитата и стоматолози-
те да получат парите си. 

МВ

ЧЕТИРИ ПОЧИВНИ ДНИ 
ПО ВЕЛИКДЕН 

• По ГерГьовден също ще Почиваме  
четири дни

Велики петък официално ще бъде неработен ден, ре-
шиха депутатите, след като приеха на второ четене зако-
нопроекта за изменение и допълнение на Закона за Ко-
декса на труда.

В него е записано, че „Велики петък е ден на духовно 
пречистване в навечерието на  най-светлия християнски 
празник Великден“.

Така по Великден вече ще почиваме по 4 дни, а не 
както досега – по 3 дни. За 2010 г. почивката за светлия 
християнски празник ще бъде от 2 до 5 април включи-
телно.

В края на миналата година кабинетът реши, че ще се 
почива 4 дни и по Гергьовден. 6 май се пада в четвър-
тък, а 7 май (петък) е обявен за почивен ден и ще се от-
работва на 15 май (събота). Идеята е да не се прекъсва 
работната седмица.

МВ

След падналия на 8 март 
обилен снеговалеж – през 
деня и през нощта, пътна-
та обстановка в общината 

бе типично зимна. В резул-
тат на своевременно взети-
те мерки и създадената ор-
ганизация не бе допуснато 

Ако имате проблем с во-
допроводната или канали-
зационната инсталация или 
се съмнявате, че има теч 
след водомера, или имате 
запушване на канала,  мо-
жете да ни се обадите и ние 
ще ви помогнем в удобно 
за вас време.  Търсете ни на 
тези телефони:

за район/община
в работни дни
в почивни дни  

и в извънработно време
разГрад

(084) 661 155
(084)  661342
0886 550 400
(084) 661 155
0886 550 400

цар Калоян

(08424) 2398
 0887 793 007

(084) 661 155
0886 550 400
0887 793 007
(084) 661 155
0886 550 400

лозница

(08475) 2390
(08475) 2002
(08475) 2390

ПоПово

(0608) 4 00 70
(0608) 4 00 71
(0608) 4 00 72
0885 897 774
(0608) 4 00 70
0885 897 774

оПаКа

(06039) 2398
0886 550 407
0886 550 407
(0608) 4 00 70
0885 897 774     

ИмаТЕ ВИК ПРОбЛЕм – 
НИЕ щЕ ВИ ПОмОгНЕм

И ЛИЧНИТЕ ДОКТОРИ  
В ПОПОВО СЕ ВКЛЮЧИХа В ПРОТЕСТа

ПЪТИщаТа В ОбщИНаТа ОСТаНаХа ПРОХОДИмИ

ПРЕДСТОИ 
ОФИЦИаЛНОТО 
ОТКРИВаНЕ На 
ПРЕЧИСТВаТЕЛ
НаТа СТаНЦИЯ 
За ОТПаДЪЧНИ 
ВОДИ

През февруари завър-
шиха започналите в края 
на миналата година изпи-
тания на Пречиствател-
на станция за отпадъчни 
води–Попово. Установе-
но бе, че предвидените по 
проект показатели на пре-
чистената отпадъчна вода, 
която се зауства в Попов-
ска река, са достигнати.

От 1 март 2010 г. пре-
чиствателната станция 
вече приема за пречиства-
не всички количества отпа-
дъчни води от града. Все-
кидневно в лабораторията 
към станцията се извършва 
физико-химичен контрол 
за следене показателите на 
приеманата и на почисте-
ната вода. Всеки месец та-
къв анализ на водата пре-
ди заустването й в р. Черни 
Лом се извършва и в акре-
дитираната лаборатория на 
водоснабдителното друже-
ство „Водоснабдяване–Ду-
нав“–Разград.

След влизането в дейст-
вие на пречиствателната 
станция за отпадъчни води 
се очаква не след дълго в 
Поповска река да се поя-
ви риба.

В близко време предстои 
официалното откриване на 
Пречиствателна станция за 
отпадъчни води–Попово.

  МВ

Призовавам медиите 
да наложат вето на братя-
та Али и Юзеир Юзеиро-
ви от поповското село Сла-
вяново и да ги поставят в 
тотално затъмнение. Само 
така действията им ще за-
губят всякакъв смисъл и те 
ще спрат с издевателства-
та върху реда и законите в 
държавата.

Сега, вършейки съвест-
но работата си, журнали-
стите на практика помагат 
на Юзеирови да станат из-
вестни, а посланията им, 
каквито и да са те, да стиг-
нат до максимален кръг от 
хора. Така вестниците и те-
левизиите правят безплат-
на и непрекъсната рекла-
ма на строителите на па-
метници на „незнайните 
турски воини“, учредители 
на партии като „Мюсюл-
мандемократичен съюз“ и 
ОТОМАН. Юзеирови точ-
но това и целят. Да правят 

публични провокации.
От другата страна пък са 

гражданите, които се драз-
нят от действията им, и се 
създава напрежение, което 
може да ескалира.

Някои хора, занимава-
щи се с политика, пък само 
това чакат – да яхнат въл-
ната и да натрупат свои си 
дивиденти.

И докато Юзеирови не се 
съобразяват със законите и 
си правят каквото искат, то 
държавата няма друг спо-
соб, освен да работи по 
точките и алинеите на нор-
мативите.

Така, докато ние извър-
вим законовия път, за да 
вкараме братята в съда и 
да настояваме за осъдител-
ни присъди, те ще продъл-
жават да шестват из медии-
те. Затова призовавам – на-
ложете им вето, за да потъ-
нат в забвение.

Стефан ХРИСТОВ –
районен прокурор  

на Попово

РаЙОННИЯТ 
ПРОКУРОР ИСКа 

ВЕТО На ЮЗЕИРОВИ

ОТНОВО КаТаСТРОФа  
ЗаРаДИ 

НЕСЪОбРаЗЕНа 
СКОРОСТ

На 8 март около 13 ч. на около един километър от 
гр.Попово в посока с.Гагово правоспособният водач 
А.А., на 26 г., от с.Крепча, община Опака, при управле-
ние на собствения си лек автомобил „Опел Вектра“ с 
търговищка регистрация с несъобразена с пътните ус-
ловия (заснежен, заледен и неопесъчен пътен участък) 
скорост е навлязъл в лентата за насрещно движение и 
се е блъснал странично в движещия се насреща лек ав-
томобил „Тойота“ с варненска регистрация, управля-
ван от правоспособния водач Р.П., на 44 г., от гр. Попо-
во, в резултат на което са му нанесени значителни ма-
териални щети. Пробите на двамата водачи с техниче-
ско средство за евентуално наличие на алкохол в кръв-
та им са отрицателни. По случая е образувано досъдеб-
но производство.

да бъдат затворени пътищата от републиканската мре-
жа, преминаващи през общината, и останалите пътни 
артерии.

С предимство бяха почистени пътищата, по които се 
извозват ученици до селищните училища и до селата, от 
които трябва да бъдат превозени болни за хемодиализа.

Уличната мрежа в града също бе почистена навреме 
от фирмата, с която Общината е сключила договор, и не 
бяха допуснати сериозни затруднения на пътния трафик.

На 9 март от „Гражданска защита“ бе оказана помощ 
на два товарни автомобила, закъсали в снега в райони-
те на селата Светлен и Ломци. Те бяха извлечени с по-
мощта на специализирана техника. На територията на 
общината не е имало закъсали автобуси и леки автомо-
били. 

През този ден бяха регистрирани случаи на неизпъл-
нение заповедта на областния управител товарните ав-
томобили да се движат с вериги. На кръстовището на 
улиците „Мара Тасева“ и „Панайот Хитов“ се получи 
струпване на товарни автомобили, спрени заради липса 
на вериги, което създаде известно напрежение сред во-
дачите. Наложи се товарните автомобили да бъдат изве-
дени извън града, където да се оборудват с вериги.

В нито едно от селищата в общината не бе прекъсна-
то електрозахранването. Нямаше и нарушения в режима 
по подаване на питейна вода в града и селата.

МВ
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СОЦИаЛНаТа СЛУжба 
В ПОПОВО ПРЕДПРИЕма 

КРУТИ мЕРКИ СРЕщУ 
ДЕТСКОТО НаСИЛИЕ

В изпълнение на правомощията, които ни дава Зако-
нът за закрила на детето, ние смятаме, че не сами, а с 
ангажирането на всички институции и цялото общество 
можем да преодолеем този изключително сериозен про-
блем. Това се казва в писмо на „Социално подпомага-
не“–Попово. Оттам стартираха пакет от мерки, с които 
искат да ангажират всички държавни институции, мест-
ната власт и неправителствените организации за без-
компромисна война срещу детското насилие. 

Мерките стартират с приемането на план за действие 
съвместно с общинските управи на общините Попово и 
Опака, прокуратурата, директорите на училища и учи-
телите, общопрактикуващите лекари, полицията и всич-
ки медии.

Дирекция „Социално подпомагане“–гр.Попово чрез 
своите служители от отдел „Закрила на детето“ започва 
инициирането на срещи с всички лични лекари и всички 
районни инспектори към МВР, на родителски срещи в 
училищата на територията на двете общини, на срещи с 
кметове и кметски наместници и други, които са вклю-
чени в приетия план за незабавно действие по опазване 
живота и здравето на нашите деца.

Гражданите могат да подават сигнали за деца в риск 
или за извършване на насилие над деца на телефони: 4-
35-63; 4-43-53 – от 9,00 ч. до 17,30 ч. с код на града 0608, 
на мобилен телефон 0899903243 – денонощно, и на На-
ционална телефонна линия за деца – 116 111 – за всички 
мобилни оператори безплатно от цялата страна.

В това начинание ще се включат и децата, като във 
всяко училище ще се изгради Детски съвет за борба с 
насилието над деца, където на самите деца ще се даде 
възможност за набелязването на конкретни мероприя-
тия за работа със свои съученици в риск.

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.:  

„ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕ-
НА АКТИВНОСТ ЗА ПОТЕНЦИАЛНА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО“ 
На 2 март 2010 г. в залата на Общински съвет–гр.Попово се проведе еднодневен семинар на тема „Обсъждане 

на проект на Стратегия за местно развитие“. Семинарът, който е част от задачите по дейност 6 на проект РД50-
195, бе организиран от Община–Попово и партньорите по проекта – Сдружението за среда и култура „Попово 21 
век“ и СД „ЕЗОКС“.

На срещата присъстваха работните групи, формирани по време на реализирането на дейност 5 от проекта и със-
тавени от представители на местния бизнес, земеделски производители, неправителствени организации, читали-
ща, представители на общинската администрация и граждани от община Попово. 

По време на семинара се обсъди проект на Стратегията за местно развитие (СМР), която цели устойчиво разви-
тие на община Попово посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и сел-
ските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора. 

В проекта на Стратегията за местно развитие към настоящия момент са включени следните мерки от трите оси 
на Програмата за развитие на сел-
ските райони:

Мярка 111. Обучение, информа-
ционни дейности и разпространя-
ване на научни знания

Мярка 121. Модернизиране на зе-
меделските стопанства

Маркя 123. Добавяне на стойност 
към земеделски и горски продукти

Маркя 223. Първоначално залеся-
ване на неземеделски земи

Мярка 311. Разнообразяване на 
неземеделски дейности

Мярка 312. Подкрепа за създаване 
и развитие на микропредприятия.

Първоначалният вариант на Стра-
тегията за местно развитие е на стойност 2 000 000 евро, от които за мерките от ос 1 са предвидени 58%, или 1 
160 000 евро, за мерките от ос 2 – 5%, или 100 000 евро, и за мерките от ос 3 – 17%. 20% от стойността на СМР 
са за административни разходи. Планираните средства по СМР трябва да бъдат договорени до края на 2013 годи-
на и изплатени до юни 2015 г. 

Според проектоуказанията на Министерството на земеделието и храните за прилагане на  Наредба № 23 от 18 
декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на 
стратегиите за местно развитие“ и по мярка „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на общест-
вена активност на съответната територия за МИГ, прилагащи стратегии за местно развитие“ от ПРСР за периода 
2007–2013 към настоящия момент мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“, мярка 321 „Основни ус-
луги за икономиката и населението в селските райони“ и мярка 322 „Обновяване и развитие на селата“ от ос 3 на 
ПРСР не могат да се включат в Стратегията за местно развитие на МИГ–Попово. 

До 31 май 2010 г. разработената Стратегия за местно развитие ще бъде внесена в  МЗХ за одобрение и послед-
ващо финансиране. 

За контакти и информация, координатор на проекта –  
Магдалена Радева, тел. 0608 4 27 26, e-mail: magradeva@abv.bg 
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Програма за развитие на селските райони 2007–2013

Проект № РД50-195/03. 06. 2009 г.:  

„ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕ-
НА АКТИВНОСТ ЗА ПОТЕНЦИАЛНА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО“ 
На 22 февруари 2010 г. в гр.Попово се подписа Учредителен акт на Фондация „Местна инициативна група – Попово“. 
Учредители на Фондацията са:
1. Община Попово, представлявана от д-р Людмил Димитров Веселинов. 
2. Сдружение за среда и култура „Попово – ХХІ век“, представлявано от Венета Русанова Мисирджиева. 
3. Сдружение на зърнопроизводителите от Поповски регион, представлявано от Георги Петров Георгиев. 
4. Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий“, представлявано от Росица Любомирова Христова. 
5. „Добромир Йорданов–Огнян Илиев–Езокс“ СД, представлявано от Огнян Илиев Огнянов – управител. 
6. „Роса“ АД, представлявано от Пламен Кирилов Даскалов – изпълнителен директор. 
В състава на Настоятелството влизат: председател Георги Петров Георгиев, членове: д-р Людмил Димитров Ве-

селинов, Венета Русанова Мисирджиева, Росица Любомирова Христова, Огнян Илиев Огнянов и Пламен Кири-
лов Даскалов. 

Управителният съвет на Фондацията „МИГ–Попово“ е в състав: председател Ивайло Евгениев Иванов и члено-
ве: Петранка Добрева Габровска, Павлин Стефанов Тодоров, Юрий Антонов Николов, Николай Цонев Черкезов. 

МИГ–Попово се учредява в изпълнение на Проект № РД 50-195/03.06.2009 „Придобиване на умения и постига-
не на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Попово“, фи-
нансиран по програма ЛИДЕР, ос 4 на Програмата за развитие на селските райони 2007–2013 г. 

Създаването на МИГ–Попово е част от дейност 8 (Подготовка на формуляра и документите за кандидатстване 
на МИГ по покани за избор на местни инициативни групи, провеждан от Министерството на земеделието и хра-
ните (МЗХ) по проекта. 

СЪСТаВЕНИ Са  
12 аКТа ПО ЗаКОНа За 

ЗаКРИЛа На ДЕТЕТО

На територията, обслужвана от РУ на МВР–Попово, 
бе проведена специализирана полицейска операция с 
цел предприемане на превантивни мерки за огранича-
ване на противообществените прояви и престъпления-
та от и срещу малолетни и непълнолетни лица, както и 
на разпространението и употребата от тях на наркотич-
ни вещества, тютюневи изделия и алкохол. 

В хода на операцията са проверени 14 питейни заве-
дения. В резултат на това в РУ на МВР–Попово са до-
ведени 11 непълнолетни или малолетни деца, за които 
е установено, че са били на обществено място без при-
дружител след нормативно установения вечерен час. 
Децата са предадени на родителите им, на които са със-
тавени актове за установяване на административно на-
рушение по Закона за закрила на детето. Акт по същия 
закон е съставен и на собственик на увеселително заве-
дение за това, че е допуснал в заведението присъствие-
то на непълнолетни и малолетни без придружител след 
вечерния час.

По време на операцията са проверени от контролни-
те органи и 68 моторни превозни средства, в резултат на 
което са съставени 12 акта по Закона за движение по пъ-
тищата – един за управление на МПС след употреба на 
алкохол, два за управление на автомобил от неправос-
пособни водачи, а останалите – за други нарушения на 
споменатия закон.

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОД НА МВР–ТЪРГОВИЩЕ
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заПовед № �-177, Гр.ПоПово,  5.0�.�010 Г.

В Община–Попово е постъпило заявление № 62-02-1/18.02.2010 г. на Съюза на 
ветераните от войните–гр. Попово за допускане на изменение на действащ подро-
бен устройствен план в обхвата на кв. 72, УПИ І. Мотивираното предложение за 
изменение на действащия подробен устройствен план е разгледано на Общинския 
експертен съвет.

С Протокол № 1/11.02.2010 г. и на основание чл. 135, ал. 4, т.1 от ЗУТ е издадено 
становище на главния архитект на Община–Попово.

Направеното предложение е целесъобразно, налице са законови основания за до-
пускането му по чл. 134, ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ.

С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т.2 от ЗУТ, чл. 135, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ и чл. 124, ал. 3 от ЗУТ и във връзка с Реше-
ние № 434 по Протокол № 32/25.02.2010 г.

  
доПУсКам:

Да се изработи изменение на действащ подробен устройствен план – план за ре-
гулация и застрояване в следния териториален обхват: кв. 72 УПИ І по плана на 
гр. Попово и преотреждане на УПИ І от кв. 72 за „Озеленяване, братска могила и 
рекреационна дейност“.

По действащия план за регулация и застрояване на гр. Попово и съгласно пред-
вижданията на ОУП теренът е отреден за „Дом на техниката, Дом на учителя, озе-
леняване и павилиони“. Искането е теренът да се отреди за „Озеленяване, братска 
могила и рекреационни дейности“.            

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по 
чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

При проектирането да се спазват правилата и нормативите по устройство на тери-
торията, Наредба 7/1994 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищ-
ната среда, Наредба № 8/2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми 
и планове и Наредба №4/2001 г. за обхват и съдържание на инвестиционните проек-
ти.

Предписанието спира прилагането на подробния устройствен план в посочения 
обхват съгласно чл. 136, ал.3 от ЗУТ. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл. 215 
от ЗУТ чрез Община–Попово до Административен съд–Търговище.

Д-Р Людмил Веселинов
кмет на община Попово

Никола ГАГОВСкИ

Братана имаше силни 
очи – приличаха на мъл-
нии. Благата му душа беше 
олтар на нежността, а гла-
сът му – брат на бурите и 
сестра на ласките. Оби-
чаше звездите, сам стана 
звезда, но никога не изле-
зе от своята земна орбита. 
Мразеше залезите, а в зале-
за си стана най-обаятелен. 
Жаден човек беше – като 
земята. Утоляваше ли жаждата си  – търсеше слънцето. 
Братана беше щедър раздавач на чувства и влюбен тър-
сач на светлина.

*** 
Бях десетгодишен. С Иван Братанов се запознах на пя-

съчната кариера между поповските села Гагово и Кар-
дам. Беше около осемнадесетгодишен и страшно мъ-
жествен. Над нас синееше лятно небе, под нас тъмнее-
ше пясъчна яма. Шумът на зелената царевица прилича-
ше на плисъка на речни вълни. Когато пиеше вода, Бра-
тана гледаше небето. Изправеше ли се – оглеждаше ца-
ревичната гора. На обяд се провикна:

– Коле, я да наберем и изпечем мисир. Когато пуща 
мляко, е най-сладък.

Хапвахме печена царевица, малко сирене и домати, 
лютиви чушлета, които ни изпотяваха набързо, и се опъ-
вахме под крушовата сянка.

По едно време Братана ме бутваше по рамото и за-
шепваше: 

– Ела с мен в корията…Иска ми се да ги смаяме… – и 
ръгваше кирката в ръцете ми. – Ти ще копаеш, аз ще из-
хвърлям пясъка горе.

Започнах да ръфам с кирката пясъчния бряг. Лопатата 
в ръцете му край мен засъска.

Издигнахме бързо голяма пясъчна пирамида.
След половин час мъжагите – баща ми, чичо ми Пен-

чо, Гецо и останалите – се пробудиха и ахнаха. Чичо 
Пенчо каза шеговито:

– Ставайте, братя, че докато дремем, тия момчетии ще 
ни вземат хляба от ръцете.

Това лято Братана ме научи да вадя пясък, да ям кра-
дена печена царевица, да пия вода от бърдучето и да гле-
дам небето. Помогна ми да усетя вкуса на спечеления 
залък.

***
След 9 септември 1944 г. Иван Братанов ми беше учи-

тел в Поповската гимназия. Учеше ни да спортуваме, за 
да бъдем цял живот връстници на младостта. Шегуваше 
се със слаботелесните ученици:

– Как ще се явите на срещи такива хилави. В любов-
ната среща човек трябва да е красив!

Един път в мазето на новата гимназия опитахме и 
плесницата му. За мен тя стана добър настойник за цял 
живот. Така и не можах да се науча да пуша. Останах си 
пушач любител.

***
Театралното представление „Житата цъфтят“ покори 

хората от Поповския край. Празнично настроение заля 
бялото градче и селата в околията. Братана стана люби-
мец на публиката. На сцената ръцете му трепереха, очи-
те му горяха от напрежение. Най-интересен обаче беше 
гласът му – ту се извисяваше, ту преминаваше в шепот 
или съвсем се изгубваше. Тогава се движеха само уст-
ните му и поразяваха със своята изразителност.

На сцената, както и в живота, той обичаше силно и 
силно мразеше. Негови колеги разказваха чуднова-
ти случки – в някои моменти на дадено представление 
просто се страхували от очите му – поразявали ги.

В нашия край се беше родил истински талант.
***

Навремето в Попово се провеждаха периодически зе-

млячески срещи с културни дейци от цялата страна.
Летният театър в градчето се препълваше.
Настанявахме се на естрадата, домакините ни пред-

ставяха, поетите четяха стихове, артистите изпълняваха 
произведения, певците пееха, музикантите свиреха...Аз 
и Иван Братанов не участвахме, защото не беше удобно 
аз да чета разказ, а Братана да прожектира филм, в кой-
то участва.

При една от тези срещи настъпи тишина. След това 
публиката започна да скандира и да призовава Иван 
Братанов да се появи на сцената.

– Ха сега де, втасах я. Какво да им кажа? – завайка се 
Братана.

– Абе, измисли нещо от филмите си… – подсетих го.
– Не си спомням нищо, майка му стара…
Публиката продължаваше да скандира: „Братана! Бра-

тана!“
Нямаше как! Бачо Иван се надигна, тръгна към трибу-

ната и разпери ръце:
– Бре, драги земляци, какво да ви кажа? Нали сте ме 

виждали по киноекраните?
– Кажи тогава нещо за детството си! – провикна се ня-

кой.
– Браво, добре че ме подсети – отдъхна си Братана. – 

Ще ви разкажа една истинска случка с майка. Беше оку-
муш жена. През лятото събираше разни семена и ги про-
даваше на пазара в Попово…Една сутрин тръгнахме за 
града двамата. Стигнахме пазара баш в центъра му и тя 
извади от голямата торба разни парцалени вързопчета, 
разстла престилката си на земята и ги нареди на нея. Ку-
пете си зрели семена от моркови, меродия, джоджен, ко-
пър, сладко цвекло, бамя, пипер, люти чушлета… – про-
викна се тя. – Имам семена и от много красиви цветя…
Вземайте, че не останаха… А тя, горката, не беше про-
дала още нищо. Както и да е, до обяд все пак спечели 
стотинка по стотинка няколко лева. Половината семе-
на върна в торбата и вместо да си тръгнем към Кардам, 
майка ме хвана за ръка и за първи път ми каза: 

– Ела до бозаджийницата…да те почерпя.
Отидохме до ъгъла и влязохме в „Савоя“.
– Дай на това момче една голяма боза и еклер! – каза 

тя на мъжа. 
– Дадено! – отзова се той 

и след малко тръсна на ма-
сата бозата и чинийката с 
еклер.  

За първи път щях да 
пия боза. Голяма вкусно-
тия. Стори ми се вълшеб-
на. От този ден и досега 
видя ли сладкарница – из-
пивам една боза и продъл-
жавам…

На другия ден пътувахме 
с обедния влак за София. 
Братана беше с гипсира-
на ръка. В купето заварих-
ме певците Хрисанд Бъч-
варов и Петя Ламбрино-
ва от Музикалния театър 
„Стефан Македонски“, и 
те участваха в земляческа-
та среща.

– Може ли? – престори 
се на сериозен Братана и 
посочи празните места. 

– Ще ни бъде много при-
ятно! – усмихна се Петя.

И започна шестчасов ду-
ховит разговор. Съжаля-
вам, че нямах магнетофон 
да го запиша. Бях най-мла-
дият сред тях и слушах 
спомените им, шегите им, 
професионалните им раз-
говори с неповторима охо-
та. 

– Иване, скоро те гле-
дах във филма „Среднощ-
на среща“, бай Съби беше 

там, нали? – запита Петя. 
– Запомнила си – потвър-

ди Братана.
– Много ми хареса – про-

дължи Петя Ламбринова. 
– Какво ти хареса бе, ху-

бавице? 
– Играта ти. Много си 

естествен, не се превзе-
маш като някои други.

– Е, благодарно. И да 
искам, не мога да бъда 
друг…

– Това е дар божи!
– Свърши ли с хвалбата? Сега е моят ред…Рядко ходя 

на опера, но виж, оперетата си я харесвам. Преди годи-
на те слушах. Душата ми преля от чаровния ти глас. Не 
знам дали помниш, но след представлението те разцелу-
вах от радост. И даже се почерпих по този случай...

– Хубава работа, как да не помня, забравя ли се пре-
гръдка на любим земляк и известен киноартист?

– И сега бих те прегърнал за тези думи, ама с тази счу-
пена ръка…

Засмяхме се. Засмяха се и пътниците в коридора, чули 
техния разговор.

Не усетихме кога стигнахме София. Разделихме се ве-
сели и доволни. 

– Коле, хайде сега да се почерпим в нашия ресторант 
„Славия“. Събитието трябва да се полее, за да не се за-
бравя – предложи Братана. 

Съгласих се. Вече живеех в Красно село.
Взехме такси и кацнахме в ресторанта. 
Слънцето залязваше, а ние изгрявахме с ново настрое-

ние у себе си.
Следва продължение 

бРаТаНа
През 2010 г. се навършват 90 години от рождението на големия български актьор и наш земляк 

Иван братанов. По този повод „местен вестник“ ще публикува поредица от материали и спомени  
за човека с голям талант и голямо сърце, оставил ярка диря в националната ни култура. 
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По инициатива на Ротари клуб–Попово вече за тре-
та поредна година в Попово се организират ученически 
конкурси или викторини в чест на националния праз-
ник Трети март. 

Тази година общо 85 ученици от града и общината 
взеха участие в конкурсите за есе, презентация и рисун-
ка, посветени на най-светлата дата в българската исто-
рия. Освен Ротари клуб, който осигури наградите, в ор-
ганизацията се включи и клуб „Родолюбие“, пълно съ-
действие за доброто представяне на децата оказаха пре-
подаватели по история, български език и литература и 
рисуване.

Комисия с председател Елка Кръстева оценяваше есе-
тата и презентациите, журито за рисунка се председа-
телстваше от Кристалия Кирова. Резултатите бяха отче-
тени на импровизирано тържество във фоайето на  ад-
министративната сграда на Общината ден след Нацио-
налния празник. 

Директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ Да-
рина Димитрова благодари на всички ученици, които се 
включиха в тазгодишните конкурси, както и на техните 
учители, че са намерили начин да ги мотивират и орга-
низират. Освен патриотичното възпитание, целта на по-
добни инициативи е учениците да развиват своите твор-
чески умения, затова е добре все по-масово да се включ-
ват в такива извънкласни дейности.

Присъстващите на тържеството имаха възможност да 
чуят две от наградените есета, прочетени от техните ав-
тори, както и да разгледат най-хубавите рисунки.  

 Г-жа Димитрова и представителят на Ротари клуб–
Попово Пламен Трифонов връчиха грамоти и награди 

на най-добре представилите се в трите раздела на със-
тезанието.

Ето и класирането в конкурса за есе:
V–VІІІ клас

 І място – Ренета Стефанова от VІІ клас, ОУ „Св. Кл. 
Охридски“ 

ІІ място – Нели Димитрова от VІ клас, ОУ „Л.Ка-
равелов“ 

ІІІ място –  Илияна Георгиева от VІІІ клас, ОУ „Св. 
Кл.Охридски“

ІХ–ХІІ клас

І място – Неда Иванова от ХІ клас, гимназия „Хр.
Ботев“

ІІ място – Деница Светославова от ХІ клас, гимна-
зия „Хр.Ботев“

ІІІ място – Пламен Цанков от ХІ клас, гимназия 
„Хр.Ботев“

С поощрителна награда бе отличено есето на Ка-
лоян Нейков от ІV клас на ОУ „Св. Кл. Охридски“, а 
специалната награда бе за Мария Стойчева, ІV клас, 
от ОУ „Н.Вапцаров“.

В конкурса за презентация класирането е следното:
V–VІІІ клас

І място – Методи Милиянов от VІІІ клас, ОУ „Св. 
Кл.Охридски“ и Христина Дюкенджиева от VІІ клас, 
ОУ „Н.Вапцаров“.

ІІ място – Петър Валентинов, VІІ клас, ОУ „Н.Вап-
царов“; Никола Християнов, V клас, ОУ „Л.Каравелов“; 
Йордан Пламенов, VІІІ клас, ОУ „Св. Кл.Охридски“.

ІІІ място – Александра Руменова, V клас, ОУ „Л.Кара-
велов“; Мариела Христова, VІ клас, ОУ „Н.Вапцаров“; 
Иван Галинов – ОУ „В.Левски“–с. Славяново.

Поощрителни награди получиха Филип Ангелов, 
Медхан Огнянов и Виктор Маргаритов от ІІІ-б клас 
на ОУ „Св. Кл.Охридски“.

ІХ–ХІІ клас  

І място – Неда Иванова, ХІ клас, гимназия „Хр.Ботев“.
ІІ място – Васил Веселинов и Деница Светославо-

ва ,ХІ клас, гимназия „Хр.Ботев“.

Наградените в конкурса за рисунка са:
І–ІV клас

І място – Йоана Бориславова, ІV клас, ОУ „Л.Каравелов“.
ІІ място – Юсмен Метинов, ІV клас, ОУ „Л.Каравелов“.
ІІІ място – Светлана Иванова, І клас, ОУ „Л.Каравелов“; 

Светослав Божидаров, І клас, ОУ „Л.Каравелов“.

Бойко МИХАйлОВ

Близката, известна на 
всички дестинация по по-
речието на Голяма река 
до село Иванча отново е в 
пълното си очарование в 
началото на пролетта – от-
всякъде струи  свежест, пе-
рилото демонстрира водни 
мускули да изпере всичка-
та мръсотия от зимата, ве-
ковните дървета се събуж-
дат за поредната си стот-
на пролет, водопадите се 
задъхват от многото вода, 
диви кокичета (забранени 
за късане) са нацъфтели по 
склоновете покрай праго-
вете на потоците, рибари 
щъкат с въдици нагоре-на-
долу, малки деца си игра-
ят покрай реката, а по бре-
говете й се вият пушеците 
на импровизираните бар-
бекюта. Никой не вярва-
ше, че изградената тук ту-
ристическа инфраструкту-
ра (от Община–Попово по-
край реката и от Сдруже-
нието за екология и алтер-
нативен туризъм, СЕАТ, 
покрай големия водопад 
„Пиринешки джандем“) 
ще оцелее и две седмици, 

но ето че тя стои вече чет-
върта година и според хо-
рата от Поповско тази дес-
тинация има една слабост 
– малко са местата да по-
берат желаещите за пик-
ник. Трябва да благодарим 
и на хората за демонстри-
раната туристическа еко-
култура – съхраниха из-
градената инфраструктура 

през годините и я опазиха, 
защото им е нужна за ре-
лаксация, а и има къде да 
заведат и какво да покажат 
на гостите в Поповско.

Сега обаче в пери-
ода, когато природата 
отново се възражда, се 
вижда, че и ние трябва 
да направим своето. Мос-
тът, водещ към т.нар. Зла-

тен водопад, е отместен в 
основата си от придошлата 

река и има паднало вър-
ху него дърво, стабилен 

е и по него се минава, но 
се нуждае от реконструк-
ция. Местата за пикник и 
на двата обекта край водо-
падите е нужно да се укре-
пят и освежат.  Най-голе-
мият проблем обаче, кой-
то остава по-голям дори 
и от ужасните комари по-
край реката в горещините, 
е психологически от мест-
но естество – притеснени-
ето на стопаните на къщи 
от региона да посрещнат 
гости. Има желаещи за но-
щувка от Попово и реги-
она със съответното запла-
щане разбира се, като хра-
ната предимно всеки би си 
я приготвял сам ( е, никой 
не би се отказал и от мес-
тен специалитет), по-ва-
жни са чистият въздух, по-
сещението на всички обек-
ти и впечатленията. Под-
ходящи къщи за гости с 
различен капацитет има 
в Иванча, в Берковски и в 
Бракница. А най-важното 
в алтернативния туризъм 
са стопаните – те ще ви по-
срещнат и те ще ви бъдат 
най-добрите водачи в дес-
тинацията. Нека ги поощ-
рим….                                                                         

85 УЧЕНИЦИ СЕ ВКЛЮЧИХа В КОНКУРСИТЕ, ПОСВЕТЕНИ На 3 маРТ

ОТНОВО ИДВа ВРЕмЕ За ЗЕЛЕН УИКЕНД

Ренета Стефанова от VІІ клас на ОУ „Св. Климент Охридски“ 
чете есето си за Трети март, класирано на първо място. 

ПОЧЕТОХмЕ 
ОСВОбОДИТЕЛИТЕ

Ние, членовете на 
пенсионерски клуб „От-
дих“ в с.Водица, отбе-
лязахме по тържест-
вен начин Деня на осво-
бождението. Сутрин-
та на Трети март – на-
ционалния празник на 
Република България, 
се събрахме пред Ру-
ския паметник в село-
то и положихме венци 
и много цветя на при-
знателност  към заги-
налите в боевете за ос-

вобождението на нашия край от турско робство.
Тържеството по повод Националния празник от-

кри Катя Петрова – секретар на НЧ „Просвета“ в 
селото. В словото си кметът на с.Водица Иван Ива-
нов припомни накратко най-важните исторически 
моменти от героичните боеве, водени в околности-
те на селото преди 132 години, и спомена имената 
на загиналите руски войници и офицери. Венци бяха 
положени от името на кметството, клуба на пенси-
онера, младежката организация на ВМРО, местно-
то училище. С минута мълчание почетохме памет-
та на падналите за нашата свобода. 

Тържеството продължи в читалището с богата 
концертна програма, изнесена от местни самодейци. 

Стефан ПЕНЕВ
с. Водица

читателска поща 

V–VІІІ клас

І място – Светослав Бориславов, VІІ клас, ОУ 
„Л.Каравелов“.

ІІ място – Ирена Тихомирова, VІІІ клас, ОУ „Кл.
Охридски“; Станислава Светлозарова, V клас, ОУ 
„А.Страшимиров“–с. Светлен.

ІІІ място – Виктория Георгиева, VІІ клас, ОУ „Л.Кара-
велов“; Кирил Станиславов, VІ клас, ОУ „Л.Каравелов“.

Част от участниците, които също се бяха представили 
добре, получиха само грамоти.

  Маруся Милушева



   сПорт   

тенис на маса

6 брой  10 • 12 март 2010 година

ВОЛЕЙБОЛ

фУтБол

Ганьо кИРИлОВ

На 6 март мъжкият със-
тав на ВК „Попово 09“ гос-
тува в Луковит на местния 
„Ботев“. Победа с резултат 
3:0 гейма (21, 21, 21) спе-
челиха местните волейбо-
листи.

И в трите части на мача 
липсваше интрига. Двете 
шесторки играха спокой-
но, без емоции, съдийс-
твото бе на добро ниво. И 
в трите гейма състезатели-
те на ВК „Ботев“ успяваха 
да натрупат до втората за-
дължителна почивка по 3–
4 точки аванс, като запаз-
ваха преднината до при-
ключването на съответния 
гейм. Срещата се игра в 

добре отоплена и препъл-
нена със зрители зала, ко-
ито се държаха коректно и 
към двата отбора.

Заслужава да се отбеле-
жи, че състезателите от два-
та тима не оспориха нито 
едно съдийско решение.

Състав на ВК „Попово 
09“: Павлин Цветанов, Ге-
орги Гогов, Явор Ганев, Цве-
томир Добрев, Диян Стефа-
нов, Светлозар Павлов, Цве-
томир Цанев (либеро). От-
борът бе воден от треньора 
Владимир Великов. Старши 
треньорът Тошко Цанев бе с 
отбора на юношите младша 
възраст в Исперих, където 
се проведе турнир с участи-
ето на отборите на домаки-
ните, „Дунав“ (Русе), Щрък-

лево и двата поповски тима 
„Черноломец 98“ и „Попо-
во 09“. Малките волейболи-
сти на „Черноломец 98“ се 
класираха на трето място и 
продължават участието си в 
борбата за класиране на фи-
налния турнир във Варна за 
регион „Добруджа“. 

В следващия кръг отбо-
рът на ВК „Попово 09“ по-
среща на 13 март (събота) 
от 14 ч. в градската зала 
състава на ВК „Септемв-
ри“ (София).

Състезателите от ВК 
„Попово 09“ благодарят на 
бизнесмена г-н Петко Ма-
теев от Търговище, който 
подари на отбора два ком-
плекта спортни екипи.

кирил ЖЕЧЕВ

Съвсем друг „Черноло-
мец“ наблюдават любите-
лите на футбола от Попово 
през този полусезон. Под 
ръководството на треньора 
Пламен Памуков отборът 
промени играта си коренно, 
стабилизира се и не отстъп-
ва по нищо на най-добрите 
състави в групата. Не е слу-
чаен фактът, че на стадиона 
зрителите се увеличават с 
всеки следващ мач. 

Така бе и на срещата от 
ХХ кръг с отбора на „До-
ростол 2003“ (Силистра), 
заемащ второ място в таб-
лицата за временно под-
реждане в Североизточ-
на „В“ аматьорска футбол-
на група. В безснежния 
(още) следобед на 7 март 
на градския стадион в По-
пово бяха дошли повече от 
700 зрители да наблюда-
ват мача и надеждите им за 
зрелищна и емоционална 
игра не бяха излъгани. 

Още след началния съ-
дийски сигнал, без никакво 
проучване, 22-мата на тере-
на се „захапаха“, хванаха 
се гуша за гуша. Заредиха 
се атаки и към двете врати, 
заформи се здрав мач. Во-
деше се много борба за вся-
ка топка, във всяка точка на 
отличния за игра зелен те-
рен. При изпълнението на 
един наказателен удар от 
ляво вратарят на гостите с 
мъка успя да избие изстре-
ляната от Тончев-Бембе-
то топка. Играта продължи 
на високи обороти, с много 
движение по всички части 
на терена. В 16-ата минута 
домакините получиха пра-
во да изпълнят ъглов удар, 
след който избитата от за-
щитниците топка попадна 

у Гюлев. От около 20 метра 
той отправи силен и точен 
удар и откри резултата – 1:0 
за „Черноломец“. Футболи-
стите на гостуващия тим 
реагираха веднага, тръгна-
ха да търсят изравнителен 
гол, но защитата на дома-
кините се справяше много 
добре и не допусна греш-
ки. Десетина минути преди 
края на полувремето Гюлев 
бе фаулиран на около 25 
метра вляво от вратата на 
„Доростол 2003“. Майстор-
ското изпълнение на Бем-
бето не остави никакви на-
дежди за стража на гостите 
и резултатът бе удвоен.

През втората част карти-
ната на терена не се проме-
ни съществено. Тук е мяс-
тото да се отбележи добра-
та игра на Мехмедов. На ня-
колко пъти вратарят се на-
меси успешно и не допусна 
топката да се озове в мре-
жата зад гърба му. В края 
на даденото от съдията про-
дължение, след изпълне-
ние на фаул пред вратата на 
Мехмедов, топката преми-
на незнайно как през всич-
ки играчи и влезе във врата-
та. Краен резултат – 2:1.

Състав на „Черноломец 
04“: Мехмед Мехмедов – 
вратар, Димитър Дойчев, 
Детелин Василев, Евгени 
Георгиев (80 мин. – Лю-
бомир Александров), Ясен 
Василев, Калин Кънчев, 

Борислав Войков, Стани-
мир Станев-Деко, Росен 
Гюлев (75-ата мин. – Ар-
сой Абил), Христо Алек-
сандров (85-ата мин. – 
Станчо Илиянов), Петър 
Тончев-Бембето.

Съдийска бригада от Вар-
на.

В следващия ХХІ кръг 
„Черноломец 04“ гостува в 
Кубрат на едноименния от-
бор.  

* * *
На 3 март „Черноломец 

04“ посрещна на своя ста-
дион отбора на „Преслав“ 
в отложен мач от ХVІІІ 
кръг. Поповските футболи-
сти победиха с 2:1 с голо-
ве на Христо Александров 
през първото полувреме и 
на Бембето през второто.

ДРУГИТЕ РЕЗУЛТАТИ 
В ГРУПАТА 
(ХХ КРЪГ) 

Септември 98 (Тервел)–
Черноморец 2003 (Бяла) – 

1:0

Рапид (кв.Дивдядово,  
Шумен)–Суворово  
(Суворово) – 7:1

Аксаково (Аксаково)– 
Шабла (Шабла) – 2:1

Спортист (Ген. Тошево)–
Скрита сила (Мъдрево) – 

3:1

Тополите (Тополи)–Пре-
слав (Велики Преслав) – 

2:1

Бенковски (Бяла)–Ендже 
(Царев брод) – 3:0 сл.

Ботев 2008 (Нови пазар)–
Кубрат 2007 (Кубрат) – 2:1

Две могили (Две могили)–
Разград 2000 (Разград) – 

0:0

ОбщИНа–ПОПОВО
заПовед 

На основание чл.37, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44, 
ал.1 и чл.36, ал.1 от Наредбата за реда за придобива-
не, управление и разпореждане с общинско имущество 
на Община–Попово във връзка с решение №432 по про-

токол №32/25.02.10 г. и решение №341 по протокол 
№25/25.06.09 г. на Общински съвет–Попово,               

НАРЕЖДАМ:

Да се открие процедура по провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за учредяване право на строеж 
върху имот, частна общинска собственост, и продажба 
на имот, частна общинска собственост, както следва: 

І. Право на строеж:
1. на „Обект за обществено обслужващи дейности“ 

с площ 85 кв.м в поземлен имот с идентификатор 
57649.503.2281 по кадастрална карта на земеразделяне 
на гр.Попово, за който е отреден УПИ ІІ от кв.125 а по 
регулационния план на гр.Попово, жк „Русаля“, с на-
чална тръжна цена  2 703,70 лева. 

        
ІІ.Продажба:
1. УПИ VІ от кв.146 по регулационния план на 

гр.Попово, ул.„Тракия“ № 27 а, с площ 450 кв.м, находящ 
се в поземлен имот с идентификатор 57649.503.2677 по 
кадастрална карта на земеразделяне на гр.Попово, с на-
чална тръжна цена 13 877,30 лева. Цената е без ДДС.

         
Търгът ще се проведе на 23.03.2010 г. (вторник) в 

сградата на Община–Попово, в залата на Центъра за 

информационно обслужване на населението на І етаж, 
от 9 часа. 

Депозити в размер на 10 % от началната тръжна цена 
ще се приемат в стая 215 (касата) на Общината до 16,30 
часа на 22.03.2010 г.

Стъпката за наддаване се определя от тръжната коми-
сия по време на провеждане на търга.

Тръжна документация може да се закупи срещу такса 
от 20 лева, без ДДС, за всеки отделен обект – предмет 
на търга, от касата на Центъра за административно об-
служване на населението. 

Оглед на имотите може да бъде извършван всеки ра-
ботен ден от 8 до 17 часа до 22.03.10 г.                            

За информация относно търга –  
тел.40 210 или стая 210 на Общината.                                                                 

 кМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО
    Д-р л. ВЕСЕлИНОВ                                               

Станислав МАРИНОВ

От 5 до 7 март във Варна се проведе ре-
публиканското индивидуално първенство 
по тенис на маса за мъже и жени. Участие 
при мъжете бяха заявили 91 състезатели, 
а при жените – 45 състезателки. Попов-
ският клуб „Роса-1“ беше представен от 
7 тенисисти – Станислав Иванов, Стефан 
Лъвчиев, Веселин Илиев, Цветан Дими-
тров, Шенол Ебазер, Димитър Димитров 
и Д.Билял. Първите петима бяха поставе-
ни в основната схема, докато Д.Димитров 
и Д.Билял играха предварителни групи, 
където с лекота преодоляха съперници-
те си. В предварителния кръг за попълва-
не на основната схема Д.Димитров загуби 
от В.Якимов с 2:3 гейма, след като водеше 
с 10:7 в посления гейм. Д.Билял преодо-
ля миналогодишния шампион за юноши 
старша възраст Д.Атанасов от отбора на 
„Дигеста“ (София) с категоричното 3:1.

В първия кръг С.Иванов, Ст.Лъвчиев, 
В.Илиев и Ш.Ебазер лесно се справиха със 
съперниците си, докато Ц.Димитров загу-
би от представителя на НСА Ф.Камбуров 
с 2:3, като в последния гейм при резул-
тат 10:10 само липсата на опит му поре-
чи да спечели. Д.Билял загуби от Поп-
петров от Г.Оряховица с 1:3. За влизане 
сред пъвите 16 на страната С.Иванов по-
беди състезаващия се в Англия Д.Токов 
с категоричното 3:0, Ст.Лъвчиев победи 
Д.Георгиев от НСА с 3:2, а В.Илиев прео-
доля Д.Стоименов от Пловдив с 3:1. Еба-
зер загуби от национала Габровски с 0:3. 
На осминафиналите С.Иванов се справи с 
Кралев от Търговище с 4:2, докато Лъвчи-
ев и Илиев загубиха съответно от Камбе-
ров, „Локомотив“ (Сф) и Голованов („Ди-

геста“). В битката за място на полуфина-
ла Ст.Иванов излезе срещу Вл.Петков от 
отбора на „Мадлен“ (Сф), който е време-
нен водач в националната ранглиста. В 
един изключително интересен и изпълнен 
с обрати двубой представителят на „Роса-
1“ се наложи с 4:2 гейма и така си осигури 
полуфинал и  най-малко бронзов медал от 
първенството. На полуфинала Ст.Иванов 
се изправи срещу руснака с български пас-
порт Голованов и въпреки че имаше свои-
те шансове, отстъпи с 1:4 гейма и зае тре-
то място в крайното класиране. Впослед-
ствие Голованов стана републикански 
шампион, като на финала победи съотбор-
ника си Парапанов с 4:3 гейма.

В игрите по двойки Ст.Иванов със своя 
дългогодишен партньор Ц.Цонев достиг-
наха отново, както и миналата година, до 
спора за златните медали, но за съжале-
ние отстъпиха на националите Грозданов 
и Йорданов. Трябва да се отбележи из-
ключителната им победа на четвъртфина-
ла над миналогодишните шампиони Га-
бровски/Парапанов с 3:2 гейма. В.Илиев 
с партньор Л.Кралев достигнаха до чет-
въртфинал и много малко не им стигна да 
се окичат с бронзово отличие.

НОВИ УСПЕХИ И мЕДаЛИ!
• станислав иванов – със среБърно и Бронзово отличие

„ЧЕРНОЛОмЕЦ 04“ ПОбЕДИ 
ВТОРИЯ В КЛаСИРаНЕТО

мЪжКИЯТ ОТбОР На   
ВК „ПОПОВО 09“ ПаДНа В ЛУКОВИТ



ДАВАМ търговска 
площ под наем в Попо-

во, бул.„България“ № 76. 
Тел.45 221.

овен. Тази про
лет за Овните се 
появяват значи
телни шансове за 

кардинални промени в ка
риерата или възможност 
да емигрират в друга стра
на, да сменят фамилията си 
или да се дипломират.

телец. В дома 
ви има много ра
бота. В сложните 
съпружески и се

мейни отношения настъп
ва позитивен обрат, който 
ще почувствате в средата 
на следващата седмица.

Близнаци. Вие 
преживявате ва
жен период от 
гледна точка на 

кариерата и достигането на 
стратегическа цел в живота. 

раК. При някои Ра
ци бракът им е под 
заплаха, при дру
ги има важни про

блеми от делови характер. 
лъв. Лъвовете ве
че стават поак
тивни и борбени, 
отколкото са би

ли в последно време. През 
тази седмица всичко при 
вас се получава леко и мо
жете да постигнете много. 

дева. Целият 
свят е доброжела
телен и отворен 
за вас! Посмело 

разширявайте своите хори
зонти, не се дърпайте от по
среднически функции.

везни. Появява 
се възможност да 
се подобрят труд
ните ситуации, да 

се направи правилен избор 
и да се извлече полза. 

с К о р П и о н . 
Обективните труд
ности на текущия 
период ви заоби

калят, а плюсовете и възмож
ностите за позитивни перс
пективи ви засягат пряко. 

стрелец. На фо
на на продължа
ващия благопо
лучен период, 

при някои Стрелци има ве
роятност за известно на
прежение в чувствените и 
приятелски отношения. 

КозироГ. Декем
врийските Кози
рози ще постъ
пят правилно, ако 

поемат върху себе си ини
циативата за украсяване на 
дома си или за провеждане 
на светски купон у дома. 

водолеЙ. Фи
нансовите риско
ве сега са неу
местни. По различ

ни причини, но практичес
ки на всички Водолеи сега 
им се налага да изразход
ват средства повече от оби
чайното. 

риБи. Рождени
ците от петък и 
събота едва ли 
през тази годи

на ще поискат активно да 
се включат в обществе
на или друга дейност – по
скъпи за тях са вътрешният 
им душевен мир и хармо
ния. Рождениците от неде
ля скоро могат да се окажат 
на върха на славата.

ПредлаГам лоГоПедични занимания 
за деца с речеви нарушения (звукопроизношение, 

заекване, нарушения на четенето и писането). 
Подготвям деца за І клас. 

За справки: тел. 0885 881 678.
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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.

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. Посаби
на, старо строителство, добре 
запазена. Справки – 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 Попово, 
идеален център, ул.„В. Левски“ 
№1 с дворно място, овощни на
саждения 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.

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

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. 

Продавам апартамент с 5 
стаи, ІІ етаж, над Керамичния 
техникум, с таванска стая, в до
бро състояние. Справки – на 
тел. 0899 357 174.

давам под наем стая и кух
ня в Цветен квартал гр.Варна. 
Цена по договаряне. Справки– 
на тел. 0898 922 213.

Продавам косачка, ротор
на, 1,65 м диаметър, 3 г., в от
лично състояние. За контакти–  
GSM 0886 284 069.

СЪОбщЕНИЕ
Община–Попово забранява бране и продажба на 

застрашени и защитени диворастящи растения и ви-
дове под ограничителен режим за ползване: снеж-
но кокиче, пролетна циклама, оливиеров минзухар, 
битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, 
божур, кукувиче грозде и други, както и луковици, 
туфи, коренища, предназначени за засаждане. Нару-
шителите ще бъдат санкционирани.

Община–Попово

ЗаПОЧВа 
ИмУНИЗаЦИЯ 

СРЕщУ СВИНСКИ 
гРИП

От РИОКОЗ–Търговище информират, че са получи-
ли разпределените от Министерството на здравеопазва-
нето за региона количества от противогрипната вакси-
на Целвапан срещу новия грипен щам А (Н1N1). Започ-
ва раздаването º на личните лекари по предварително 
представени от тях заявки. Общопрактикуващите лека-
ри имат ангажимент да уведомят диспансеризираните 
здравноосигурени пациенти в тяхната листа. 

Желаещите лица могат да си поставят ваксината в 
Имунизационния кабинет на РИОКОЗ всеки ден от 9 до 
11 ч. и от 14 до 16 ч. Ваксината е безплатна, заплаща се 
само такса за поставяне 2 лв. Тя се прилага двукратно, 
през минимален интервал от три седмици, което гаран-
тира изграждането на  траен имунитет. Тъй като Целва-
пан е в разфасовки по 10 дози, необходимо е да се орга-
низират групи от по 10 души.

 Ваксината е подходяща за лица над 6-месечна въз-
раст, включително и при бременност и кърмене. Препо-
ръчителна е при пациенти с тежки хронични заболява-
ния на дихателната и сърдечносъдовата система, диабет, 
хронични бъбречни и чернодробни заболявания, вроден 
или придобит имунен дефицит. Възможните странични 
реакции са както при всеки един биопродукт – болка, за-
червяване и подуване на мястото на убождането, поня-
кога повишаване на температурата, главоболие, замай-
ване, хрема, болки в гърлото, по мускулите и ставите.

МВ

ЗаСИЛВаТ мЕРКИТЕ СРЕщУ мОРбИЛИ

давам под наем стая и кух
ня в Цветен квартал гр.Варна. 
Цена – по договаряне. Справ
ка – на тел. 0898 922 213.

Продават се 20 пчелни семей
ства. Справки – на 0894 857 776.

Продавам къща с 2 дка двор
но място и стопански построй
ки в с. Ковачец. Продавам и 2 
дка овощна градина. За справ
ки: GSM 0884 632 524 и GSM 
0878 288 224.

търся да купя апартамент 
в Попово до 100 кв. м. За кон
такти: 0876 675 692.

КЛаСИРаНЕ СЛЕД ХХ КРЪг
 М П Р З ГР Т
1. Разград 2000 (Разград) 20 16 2 2 45:11 50
2. Доростол 2003 (Силистра) 20 13 4 3 43:18 43
3. Бенковски (Бяла, обл.Русе) 20 12 3 5 61:30 39
4. Шабла (Шабла) 20 12 1 7 40:30 37
5. Септември 98 (Тервел) 20 11 3 6 29:19 36
6. Рапид (кв.Дивдядово, Шумен)  20  11 1 8 37:28 34
7. Черноморец 2003 (Бяла)  20  9  6  5  31:20  33
8. Черноломец 04 (Попово)  20  11  0  9  35:22  33
9. Скрита сила (Мъдрево)  20  10  2  8  42:31  32
10. Суворово (Суворово)  20  9  2  9  34:37  29
11. Две могили (Две могили)  20  8  5  7  33:23  29
12. Преслав (Велики Преслав)  20  7  3  10  29:32  24
13. Спортист (Ген.Тошево)  20  6  4  10  25:33  22
14. Тополите (Тополи)  20  7  1  12  32:49  22 
15. Ботев 2008 (Нови пазар)  20  6  1  13  22:43  19 
16. Аксаково (Аксаково)  20  5  0  15  17:48  15
17. Кубрат 2007 (Кубрат)  20  4  1  15 20:48  13 
18. Ендже (Царев брод)  20  3  1  16  9:62  10

Галина ДИМИТРОВА

Общо 32 случая на морбили са регистрирани от началото на годи-
ната до сега на територията на област Търговище. Това стана ясно на 
проведеното на 9 март в пресцентъра на областната администрация 
извънредно заседание на Регионалния съвет по здравеопазване. 

По данни на РИОКОЗ–Търговище има локализирани две огнища на 
морбили в областта – в Антоново и Омуртаг. Един от първите случаи е 
регистриран в Омуртаг при малко дете. В Антоново болестта е откри-
та първо при семейство дървари. Във връзка с тези две огнища лич-
ните лекари са запознати навреме с необходимостта от предприемане-
то на спешни мерки за ограничаване на заразата. Изготвени са списъ-
ци на неимунизираните рискови групи и на контактните лица на болни 
от морбили. Сформирани са и четири мобилни екипа. Към момента са 
имунизирани общо 322 лица. В РИОКОЗ са получени допълнителни 
количества ваксини. При нужда в МБАЛ–Търговище има възможност 

да се разкрият общо 100 легла. Засега няма нито един смъртен случай 
на територията на област Търговище. 

Председателят на Регионалния съвет по здравеопазване д-р Венка 
Стоянова запозна присъстващите с указанията, получени от Минис-
терството на здравеопазването. Сред мерките във връзка с развитието 
на епидемичната обстановка са:

- Да се изготви предварителен план за разширяване на възможност-
ите за хоспитализация;

- Директорите на РИОКОЗ ще следят ежедневно изпълнението на 
извънредната имунизация;

- Директорите на РЗОК ще оказват необходимото съдействие за раз-
криване на допълнителни легла за болни.

От РИОКОЗ приканват всички родители, чиито деца на 13 месеца и 
на 12 години към момента е трябвало да бъдат имунизирани, а не са, 
незабавно да потърсят личните лекари за поставяне на ваксина!
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Откога се занимаваш с 
конен спорт и защо избра 

точно него?

С конете съм свързан от 
малък, бях още в прогим-
назията. Дядо ми по май-
чина линия бе известен в 
нашия край с отглеждане-
то на най-хубавите коне в 
региона. Той ми предаде 
любовта към тези умни и 
добри животни и към кон-
ния спорт. Още тогава взе-
мах участие във всички 
селски и междуселски ку-
шии, които се организира-
ха по различни поводи.

  Кога започна 
треньорската ти кариера, 

помниш ли колко 
състезатели си подготвил?

През 1973 г. завърших 
Държавната треньорска 
школа към ВИФ „Георги 
Димитров“ и тогава започ-
нах да се занимавам актив-
но с треньорска дейност. 
Не мога да си спомня точ-
но колко състезатели съм 
обучил, но са много, повече 
от 100. От тях седем са за-
воювали званието майстор 
на спорта, доста са канди-
дат-майсторите на спорта 
и първоразрядниците. За 

олимпийските игри в Сеул 
бях подготвил двама състе-
затели – Найден Стоянов и 
Пламен Русев, които бяха 
включени в националния 
отбор по конен спорт, но се 
случи така, че не участва-
хме в този спортен форум 
в корейската столица. За 
олимпиадата в Барселона 
също бяха включени в на-
ционалната гарнитура два-
ма състезатели от Попово 
– Калин Неделчев и Свето-
слав Илиев, но те също ня-
маха късмет да мерят сили 
на тази олимпиада, тъй като 
ги взеха в казармата и бяха 
приети в състава на ЦСКА.   

Има ли твои възпитаници, 
които днес се занимават с 

този спорт? 

Всички, които станаха 
майстори на спорта, сега 
работят с коне. Калин Не-
делчев е в Германия, Дими-
тър Василев – в  Турция, в 
нашата страна има някол-
ко души, мои кадри, които 
сега се занимават с подго-
товката на млади състеза-
тели по конен спорт. Един 
от синовете ми също тръг-
на по моя път.

До какво ниво бе 
достигнал конният 

спорт в Попово и имаше 
ли перспективи за 

развитието му?

Конният спорт в града се 
развиваше възходящо. Ня-
колко години бяхме репу-
бликански шампиони, от-
борът ни завоюва също 
балканска шампионска 
титла, през 1983 г. взехме 
медали от кръг от Светов-
ната купа. Всичко вървеше 
много добре, бяхме създа-
ли хубава база и имаше 
всички предпоставки от-
борът ни да се утвържда-
ва занапред. Специалисти-
те и любителите на конния 
спорт в страната вече ни 
познаваха, бяхме си създа-
ли име, имахме авторитет. 
В периода 1982–1985 г. в 
града ни се проведоха три 
републикански първен-
ства. Но всичко това е вече 
история... След промените, 
започнали в страната ни в 
края на 1989 г., от конния 
спорт в Попово не оста-
на нищо. Ей това ме боли 
най-много – изграденото с 
много сили и труд, с мно-
го желание, бе пропиляно 
с лека ръка...

Какво животно е 
конят, може ли да му се 

довериш?

Конят е много добро и ин-
телигентно животно. Оби-
чаш ли го – той го усеща, 
разбира и ти отвръща със 
същото. Конят има гордост, 
той не търпи грубости, с 
него трябва да се отнасяш 
като с приятел. Само така 
между коня и човека се из-
гражда взаимно доверие и 
уважение, без което не е въз-
можно да се завоюват висо-
ки спортни успехи. С по-
средствен кон и качествен 
ездач могат да се постигнат 
добри резултати, докато с 
добър кон и слаб ездач това 
е много по-трудно. А събе-
рат ли се добър кон и  ездач 
с качества – тогава могат да 
се стигнат върхови пости-
жения в конния спорт.
Можеш ли да си спомниш  

кой кон те е впечатлил 
най-много?  

Няколко са, помня ги мно-
го добре. Жребецът Целви-
ус, който спечели кръг от 
Световната купа. Тогава той 
бе 8-годишен, твърде млад 
за състезателен кон, но с до-
бри данни, перспективен. 
Конят Кабел, също на 8 го-
дини – с него наш състеза-
тел покри майсторска нор-
ма. Кобилата Везма – тя ста-
на балкански шампион. Ко-
нят Рафаел, който взе учас-
тие в много вътрешни пър-
венства и международни 
състезания, представяйки 
се на добро ниво.
Какво ти дава и какво ти 
взема работата, свързана 

с конете?

Дава ми всичко. Обичам 
конете от малък, вече ста-
нах на 65 години, но лю-
бовта ми към тях не нама-
лява. Работата с конете ми 
носи радост, удоволствие и 
удовлетворение. Неведнъж 
съм спал в оборите при ко-
нете. За мене тези живот-
ни са всичко. Какво ми взе-
ма? Нерви, време... Заради 
конете съм се лишавал от 
много неща, отделял съм 
се от семейството, загърб-
вал съм личния си живот 
и интереси. Но не съжаля-
вам за нищо – ако се родя 

още веднъж, пак ще рабо-
тя с коне. Просто не мога 
да живея без тези живот-
ни, без да наблюдавам как 
даден кон с всеки изминал 
ден се развива в желаната 
посока и започва да отго-
варя все повече на поста-
вената цел.

С какво се занимаваш 
сега, имаш ли някакви 

планове?

Вече съм пенсионер. Дос-
коро работех в една частна 
конеферма в с.Давидово, 
близо до Търговище. Там 
бях две години и за този 
период спечелихме пет 
купи в  различни състеза-
ния. Сега имам една идея – 
с още няколко човека, ен-
тусиасти и запалени по ко-
нете като мене, да създадем 
един клуб по конен спорт. 
Засега основната пречка 
е липсата на средства, за-
това ще търсим спонсори, 
които обичат този спорт 
и конете. Конният спорт е 
свързан с големи разходи – 
един елитен расов кон, и то 
още млад, необучен, стру-
ва между 40 000 и 50 000 
лева. А да не говорим, че 
кон, който е в десетката на 
световния елит, надхвър-
ля цена от един милион 
евро...  

За какво си мечтаеш?

Мечтата ми е свърза-
на пак с този спорт. Ис-
кам да разполагам с чети-
ри-пет класни коня. Само 
за няколко години мога да 
подготвя елитни състеза-
тели, които да се предста-
вят добре на най-престиж-
ните световни състезания. 
Може да прозвучи нес-
кромно, но знам, че имам 
възможности и съм в със-
тояние да го направя.  Това 
ми е било мечта цял жи-
вот и така си остана неосъ-
ществена до днес. Поради 
липса на достатъчно фи-
нансови средства винаги 
съм се занимавал с по-по-
средствени коне. Но, както 
вече споменах, това не ми 
е пречело да обичам рабо-
тата си и да изпитвам удо-
влетворение от нея.

Въпросите зададе
 кирил ЖЕЧЕВ

„аКО ЗаПОЧВам 
жИВОТа СИ ОТНОВО, 

ПаК щЕ ИЗбЕРа КОНЕТЕ“
СТОяН ПЕЦЕВ е 65-

годишен, роден е и живее 
в с.Садина. Семеен е, има 
двама синове и една дъще-
ря. Завършил е средно об-
разование и държавната 
треньорска школа по ко-
нен спорт към ВИФ „Ге-
орги Димитров“. Той е 
дългогодишен деятел и 
треньор по конен спорт, 
подготвил десетки елит-
ни състезатели. Хобито 
му са конете, работата 
му също е свързана с тях. 
Затова не са случайни по-
стигнатите от него през 
годините професионални 
успехи. През 2009 г. е из-
бран за почетен гражда-
нин на Попово главно по-
ради заслугите и прино-
са му за развитието и по-
пуляризирането на кон-
ния спорт в града. Г-н Пе-
цев, който е приятел на 
редакцията и лично на 
пишещия тези редове, с 
удоволствие се съгласи да 
отговори на няколко въ-
проса специал но за чита-
телите на вестника.

Жокеите на Стоян Пецев – със сребърни медали, гр. Шабац (Югославия), 1983 г.
Възпитаниците на Стоян Пецев участват в републиканското селско пърневство 

в гр. Съединение през 1988 г. На всестранна езда заемат второ място.


