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ІІ ЛЕТЕН РАБОТНИчЕсКИ ТУРНИР ПО 
МИНИфУТБОЛ зА КУПАТА НА ОБЩИНА–ПОПОВО

В него взеха участие 10 отбора. Побе-
дителят бе излъчен във финалната среща 
между отборите на „Елена груп“ и Волей-
болен клуб–Попово. Мач, който завърши 
с убедителна победа на тима на Волейбо-
лен клуб с 10:5.

Купата на Община–Попово спечели 

Волейболен клуб, който ще участва в об-
ластното първенство по минифутбол, 
втори са „Елена груп“ и трети отборът на 
село Светлен. Купата на Община Попово 
официално връчи на победителите зам.-
кметът Гецо Гецов.

МВ

ЕТнОфИЕСТА 

РОДОПчАНИ  
И КАПАНЦИ НА 

ЕДНА сЦЕНА

22 БЛАгОРОДНА 
ЕЛЕНА сА 
ОТсТРЕЛЯНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА  
НА РДг–ШУМЕН

на стр. 6

ОБЩИНАРИ 
УМУВАТ  

зА ПОМОЩТА  
зА БОЛНИЦАТА

Д-Р ВЕсЕЛИНОВ ОсЪДИ  
ВЕсЕЛИН НЕсТОРОВ зА КЛЕВЕТА

на стр. 2

ПО сЛЕДИТЕ НА МИНАЛОТО –  
зА ДОсТОЙНО БЪДЕЩЕ

Снимка за спомен. Зам.-кметът Гецо Гецов с победителите в турнира
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На 5 май 2010 г. V наказателен състав на Русенския 
районен съд  с председател Велизар Бойчев призна за 
виновен Веселин Несторов Георгиев от Попово в нака-
зателно дело от частен характер, заведено от кмета на 
община Попово д-р Людмил Веселинов. 

Повод за съдебния иск на д-р Веселинов е казаното 
от В.Несторов на митинг, организиран от т.нар. Граж-
данско движение „За Попово“ на 2.11.2009 г. в центъ-
ра на гр.Търговище срещу „корупцията и злоупотреби-
те в съдебната система“. В прочетената от Несторов де-
кларация се заявява, че кметът на община Попово е бил 
оправдан като подсъдим по наказателни дела с абсурд-
ни мотиви на съда и че процесите, които са завършили 
с тези актове на съда, били корумпирани. Казано е още, 
че поповският кмет „кадрувал“ в съдебната система в 
региона на гр.Търговище. Запис от митинга е излъчен 
по местна кабелна телевизия, декларацията е публику-
вана в Интернет, а през месец декември 2009 г. – и в ре-
дактирания от Несторов вестник „Потомък“.

Предвид безспорните доказателства по случая, съдът 
се произнася, че В.Несторов е ВИНОВЕН в това, „че на 
2.11.2009 г. в гр.Търговище разгласил позорни обстоя-
телства за Людмил Димитров Веселинов в качеството 
му на длъжностно лице – кмет на община Попово, по 
повод на изпълнение на службата му, като клеветата е 
нанесена публично“. Наложеното му административно 
наказание е глоба в размер на 3000 лева. 

Несторов е ОСЪДЕН да заплати на Л.Веселинов су-
мата от 3000 лева като обезщетение за нанесените не-
имуществени вреди, както и сумата от 2512 лева за на-
правените разноски по делото.

Неотдавна общинският съветник от ПП „Атака“ Весе-
лин Несторов загуби дело за конфликт на интереси, гле-
дано от Върховния административен съд. А на послед-
ното заседание на ОбС и председателят на съвета Три-
фон Трифонов се закани, че ще го даде под съд отново 
за публично оповестяване на лъжливи твърдения.

  МВ  

Към момента броят на тежките пътнотранспортни про-
изшествия в региона са намалели, съобщиха от полиция-
та. На територията на област Търговище са регистрирани 
15 тежки катастрофи с двама загинали и 16 ранени. На-
малели са и произшествията с участието на деца и юно-
ши. През миналата година пътните полицаи са регистри-
рали 4 такива случая, а през 2010 – само един.

Към превенция на най-малките участници в движение-
то е насочена и започващата традиционна акция на поли-
цията „Да запазим децата на пътя“. Началникът на сектор 

„Пътна полиция“ към ОД на МВР–Търговище Анатоли 
Господинов обясни, че тя ще бъде насочена към контро-
лирането на скоростта, главно в населените места и опас-
ните улици. Ще се наблегне и на проверките за алкохол, 
както и за управлението на мотопеди и мотоциклети от 
малолетни и непълнолетни. От полицията апелираха към 
родителите да оказват по-голям контрол над децата си и 
да не им позволяват сами да управляват мотори. При та-
къв случай неотдавна загина непълнолетен младеж.

Иван ИВАНОВ/ТОП НОВИНИ.БГ

ОБЩИнА–ПОПОВО

сЪОБЩЕНИЕ
Община–Попово, обл. Търговище, на основание 

чл.28-б, ал.4/ ППЗСП съобщава, че със заповед №145 
от 14.05.2010 г. на Областния управител на област 
Търговище е одобрен Планът на новообразуваните 
имоти на земеделските земи, предоставени за полз-
ване от граждани въз основа на актове по §4 ПЗР на 
ЗСПЗЗ, за местност Боаза в землището на село Води-
ца, община Попово, област Търговище.

Планът е изложен в дирекция „ТСУЕ“ (стая № 308) 
в сградата на Община–Попово.

 В 14-дневен срок от обнародването на заповедта в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да 
подават жалби срещу одобрения план на новообра-
зуваните имоти чрез Областния управител на област 
Търговище пред Административен съд –Търговище. 

Обявлението е публикувано в ДВ бр.40 от 28  май  
2010 г.

Срок за подаване на възражения – 11 юни 2010 г.  
             

От Общината 

На заседа-
нието си на 27 
май Общин-
ски съвет–По-
пово взе реше-
ние да предло-
жи  на МОМН 
и ОУ„Васил 
Л е в с к и “ –
с.Славяново да 
влезе в списъка 
на защитените 
училища. Учеб-
ните заведения 
с този статут се 
финансират от 
държавата по 
ред, който им 
дава възмож-
ност да същест-
вуват въпреки 
недостатъчния 
брой ученици. 

В училище 
„В.Левски“ учат 75 учени-
ци от Славяново и околни-
те села Горица, Баба Тонка, 
Берковски, Долец и Медо-
вина.

Досега в община Попово 
със статут на защитено учи-
лище са основните учили-
ща във Водица и Садина. 

Още едно решение, свър-
зано с образованието, бе-
ше взето на тази сесия. То 

се отнася за дофинансира-
не на ученическото столо-
во хранене с 4 821 лв. Те са 
за работни заплати и оси-
гуровки на кухненския 
персонал в ОУ„Христо Бо-
тев“–с. Садина (0,5 щат 
готвач) и в ОУ„Антон 
Страшимиров“–с.Светлен 
(1 щат готвач) за 2010 г. 
Сумата се осигурява от ре-
зерва за местни дейности.

МВ  

ОБЩИНАРИ 
УМУВАТ зА 

ПОМОЩТА зА 
БОЛНИЦАТА

На 12.02.2010 г. Общинският съвет прие решение 
да се предоставя временна финансова помощ от бю-
джета на община Попово за дофинансиране дейност-
та на „МБАЛ–Попово“ ЕООД. Основанието беше, че 
Националната здравноосигурителна  каса не запла-
ща целия размер на отчетената дейност по клинични-
те пътеки, а принципът –  финансовата помощ да е в 
размер на неизплатената сума от касата за съответния 
месец, но не повече от 60 хил. лева.

С три последващи решения ОбС гласува отпуска-
нето общо на 138 890 лева, като  досега по тях от Об-
щината са предоставени на здравното заведение 65 
599,20 лева.

След направена справка от общинската администра-
ция в интернет страницата на НЗОК се оказва обаче, 
че за месеците, за които ОбС е гласувал предоставя-
нето на временна финансова помощ на „МБАЛ–По-
пово“, дружеството, макар и със закъснение, е полу-

чило изцяло сумата за дейността си от бюджета на 
Здравната каса. Най-смущаващ е случаят с помощта 
за месец февруари – на 30.04.2010 г. ОбС дава съгла-
сие за предоставянето на 48 822 лева от общинския 
бюджет, на същата дата болницата получава същата 
сума от бюджета на НЗОК. 

При тези обстоятелства от администрацията считат, 
че се обезсмисля принципът на предоставяне на вре-
менна финансова помощ на „МБАЛ–Попово“ ЕООД. 
Затова на последното заседание на ОбС бе внесено 
предложение за спиране изпълнението на решение-
то от 12.02.2010 г.  

Управителят на общинската болница д-р Дими-
тров заяви пред общинските съветници, че никога не 
е крил, че и при 100% издължаване на НЗОК болни-
цата всеки месец генерира около 30 хил. лева загу-
ба. „Печелим около 120 хиляди лева на месец, а хар-
чим около 150 хиляди – каза той. – Към момента има-
ме неразплатени 280 хиляди лева.“ От обясненията 
му обаче не стана ясно как така част от информация-
та за финансовите взаимоотношения на дружество-
то с НЗОК е премълчавана пред ОбС, още повече че 
кметът д-р Веселинов на последните две сесии пле-
дираше МБАЛ да завежда съдебни дела срещу Здрав-
ната каса за изплащане на неиздължените суми за от-
четени дейности.

Болшинството общински съветници приеха за най-
разумно предложението за решение да се гласува след 
изясняване на всички факти и обстоятелства. Затова 
отложиха точката за следваща сесия.

   МВ

Д-Р ВЕсЕЛИНОВ ОсЪДИ  
ВЕсЕЛИН НЕсТОРОВ зА КЛЕВЕТА

КАТАсТРОфИТЕ В ТЪРгОВИЩКО сА НАМАЛЕЛИ 

ИсКАМЕ И 
УчИЛИЩЕТО  

В сЛАВЯНОВО 
ДА сТАНЕ 

зАЩИТЕНО

КРИзАТА Е ОсЕзАЕМА И 
НА ПОПОВсКИЯ ПАНАИР

Възникнал в началото на миналия век, днес мащаби-
те на поповския панаир са много по-големи. Централна-
та градска част на бул.„България“ е изпълнена с десет-
ки сергии, на които търговци от близо и далеч предла-
гат разнообразна стока, а атракциите по ул.„Драва“ са 
царството на децата. По оценка на търговци от панаира 
алъш-веришът е бил много по-слаб от предишни годи-
ни. 

380 са търговците, участвали в тазгодишния Русалски 
панаир, а 35 000 лева са приходите, постъпили в касата 
на Общината, което е с 3000 лева по-малко от миналата 
година. Причина за това е, че тази година панаирът за-
почна много по-рано в сравнение с минали години. Това 
попречи на част от търговците да вземат участие в по-
повския панаир, тъй като такива е имало и в други об-
щини в страната.  

МВ
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Под този наслов децата 
от Целодневна детска гра-
дина „Славейче“ предста-
виха пред своите родите-
ли празниците, които са 
празнували през година-
та. Провеждането на таки-
ва инициативи има за цел 
да се приобщят родители-

те към живота на децата в 
детската градина.

Празникът на децата от 
ЦДГ „Славейче“ се прове-
де във волейболната зала 
„Тодор Янев“ в Градската 
градина. Той бе открит от 
Красимира Димитрова – 
директор на детската гра-

дина.
Първият празник, кой-

то с много радост са праз-
нували деца, е 15 септемв-
ри – началото на учебната 
година. Заедно с него идва 
и есента. С песничка за зе-
ленчуците децата показа-
ха колко плодородна е тя. 

Но най-чаканият от децата 
празник е Коледа, когато 
получат най-много пода-
ръци. С танц на джуджета-
та децата отбелязаха този 
празник. И така лист след 
лист от календара се заре-
диха и другите празници, 
които са празнували деца-
та: Баба Марта, Освобож-
дението на България, праз-
никът на майките, праз-
никът на буквите. На тър-
жеството децата показаха 
какво са научили и в три-
те групи за допълнителна 
дейност, извън държавни-
те образователни изисква-
ния. Това са: групата за на-
родни танци под ръковод-
ството на Стела Димова, 
за модерни танци с ръко-
водител Валентина Цонева 
и изучаване на английски 
език с преподавател Мари-
нела Василева.

Тържеството завърши с 
връчване на удостоверения 
за завършена подготвител-
на група на 14 деца от дет-
ската градина.  

ДС

„ПРАзНИчЕН КАЛЕНДАР“

Диана СъБеВА С тържество завърши 
учебната година за уче-

ниците, обучаващи се в 
групите към Помощно-
то училище интернат –
гр.Търговище. Подпома-
гани от своите учителки 
Донка Чернева, Лилия Ра-
чева и Светлана Кьосева, 
те показаха какво са научи-
ли през годината въпреки 
тежките си заболявания. 

Дневният център за ре-
хабилитация и интеграция 
на хората с увреждания за 
пореден път отвори вра-
ти за празника на децата 
с множество увреждания, 
обучаващи се към Помощ-
но училище интернат–гр. 
Търговище. Края на учеб-
ната година те отбеляза-
ха с тържество, на което 
гости бяха: Борислав Ми-
тев – директорът на учили-
щето в гр.Търговище, Йор-
данка Маринова – зам.-ди-
ректор, Атанаска Стояно-
ва – представител на Асо-
циацията на родителите на 

хора с епилепсия, Адалет 
Исмаилова – управител 
на Дневния център, Дон-
ка Мирчева – представи-
тел на Българската асоциа-
ция на лица с интелектуал-
ни затруднения, и обслуж-
ващия персонал от специа-
листи, подпомагащи деца-
та в тяхното обучение.

Но най-желан и очакван 
бе празникът за родители-
те на децата, които неот-
лъчно се грижат за  тях.

Подпомагани от своите 
учителки, те показаха на 
всички, че могат да драма-
тизират приказки, да пеят 
песнички. Разбират по-
нятията семейство, родно 
място, родина. Знаят име-
ната на кмета на община 
Попово, президента и ми-
нистър-председателя. По-
знават буквите, а някои от 
тях и пишат с печатни бук-
ви и могат да броят до 20. 

Неописуема е радостта 
в очите на учителите, ро-
дителите и гостите, когато 
децата преодолеят трудно-
стите, породени от техните 
заболявания, и се справят с 
поредната задача. Техните 
усилия бяха възнагражда-
вани с усмивки и ръкопляс-
кания от присъстващите.

Децата с общи усилия 
нарисуваха картина, която 
ще запазят до началото на 
новата учебна година, за да 
видят докъде са стигнали в 
усвояване на знанията. 

Донка Чернева благода-
ри на всички, които са ги 
подкрепяли през годината: 
Тодор Тодоров – областен 
председател на „Предприе-
мачи–ГЕРБ“, фирмите „Раз-
ярения лъв“ и „Марини“.  
Благодарение на тях учени-
ците са включени в проект, 
който спечели Сдружение-
то на родителите. Благода-

ри и на директорите на ОУ 
„Н.Вапцаров“ Румен Рачев 
и на ОУ „Св.Климент Ох-
ридски“ Кармелина Коле-
ва, които безвъзмездно оси-
гуряваха транспорт за деца-
та от селата, на Марина Ди-
митрова – директор на ОУ 
„Л.Каравелов“, чиито уче-
ници организираха базар 
и събраните средства пре-
доставиха на сдружението 
„Добро сърце, съпричастие 
и грижа“. Всичко това гово-
ри за голямата съпричаст-
ност на обществото към 
проблемите на тези деца.

Поздрав към децата от-
правиха потребителите на 
Дневния център и техните 
приятели от танцова форма-
ция „Чар“ и вокалната група 
към Дома на културата.

Както всеки празник, 
и този завърши с  голяма 
торта, която бе подарък за 
децата.

ДЕЦАТА ОТ ПОМОЩНОТО УчИЛИЩЕ

П О К А Н А
зА ИНфОРМАЦИОННА сРЕЩА 
зА ПРЕДсТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ

„КАПАнСКИяТ БИТ – ТРАДИцИяТА нА ДЕДИТЕ, 
БЪДЕЩЕ зА ВнУцИТЕ“

– проект на Фондация „Капанци“ по 
програма „Живо наследство“ на Фондация 

„Работилница за граждански инициативи“ и 
Фондация „Америка за България“

От името на Фондация „Капанци“ имаме удоволствие-
то да ви поканим на Информационната среща за пред-
ставянето на проект „Капанският бит – традицията на 
дедите, бъдеще за внуците“.

Събитието ще се състои на 4.06.2010 г. от 17 часа в Ет-
нографски капански комплекс–с.Садина.

На информационната среща ще бъдат представени це-
лите, дейностите, очакваните резултати и финансира-
щата организация по проекта пред местната общност. 

С дейностите по проекта младите наследници на ка-
панците от с.Садина ще изучат, съхранят и възстановят 
изкуството на местните майстори при везане на капан-
ска шевица, изработване на пискюлени китки и пригот-
вяне на капански ястия.

В капанския етнографски комплекс ще се създадат 
ателиета за везане на шевици, изработване на капански 
китки и приготвяне на капански ястия, в които младе-
жите ще усвояват нови умения, ще съхранят, възродят и 
популяризират позабравени традиции.

Въз основа на обобщена информация от събирател-
ската дейност ще се издаде книга за местното наслед-
ство и ще се създаде уебсайт с информация за традици-
ите и бита на капанците. Ще се организира изложба, на 
която ще се представят изработените продукти и ястия, 
ще се представи и издадената книга.

Изграждането на партньорство от всички заинтересо-
вани по проекта страни, както и предаването на знания 
и умения от по-възрастните на по-младите хора са на-
чини за запазване и популяризиране на традиционната 
култура на капанската етнографска група.

Очакваме ви!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и 
Фондация „Америка за България“.

Настоящата публикация стана възможна благодаре-
ние на помощта на Фондация „Работилница за граждан-
ски инициативи“ по програма „Живо наследство 2010“, 
финансирана от Фондация „Америка за България“. Из-
разените тук становища са на автора и не отразяват не-
пременно мнението на ФРГИ.

За контакти:
Фондация „Капанци“
7841 с.Садина, община Попово, ул. „Руен“ №13
Телефон /факс: 0896 742 126
ел.поща: galia 3000@abv.bg 



ВАлЕнТИн ЧЕРПОКОВ –  
КМЕТ нА РОДОПСКОТО СЕлО зАБЪРДО 

с  КАРТОфИ И КРАВИ 
НЕ сТАВА, БЪДЕЩЕТО 

Е В ТУРИзМА
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По покана на кмета на община Попо-
во д-р Людмил Веселинов на 26 и 27 май 
в общината гостуваха известните евроба-
би от с.Забърдо, община Чепеларе. Те се 
срещнаха с капанците в селата Садина и 
Паламарца. 

В с.Садина забърденските баби бяха 
посрещнати на площада от кметицата 
на селото Хриска Стоянова. В Кметство-
то тя представи на гостите екипа, с който 
работи, и им разказа накратко за селото 
и за традициите, които капанците са съх-
ранили.

От своя страна секретарят на читали-
щето в Забърдо и ръководител на състава 
Атанаска Танкулова описа традициите на 
родопчаните, които те носят. Групата им 
е създадена преди три години.

В Етнографския комплекс бе предста-
вен съвместен концерт на художестве-
ните състави от с.Садина и с.Забърдо. За 
първи път на капанска сцена звуча родоп-
ска гайда.

За своите гости гостоприемните капан-
ци сложиха богата трапеза с традицион-
ни капански ястия.

С щедро капанско гостоприемство за-
бърденските баби бяха посрещнати и в 

с.Паламарца от председателя на читали-
ще „Искра“ Юлияна Петрова. Тук прис-
тигна и кметът на с.Забърдо Валентин 
Черпоков. В приятелски разговор око-
ло отрупаната с ястия трапеза, подготве-
на от сръчните ръце на паламарчанки, те 

размениха мисли за двете села, за фолк-
лора, който се опитват да съхранят. Кме-
тът на с.Паламарца Милчо Петров запоз-
на гостите с живота в селото и с изявите 
на местните художествени състави. След 
това в Големия салон на читалището ка-
панци и родопчани изнесоха съвместен 
концерт. Звуците на родопската каба гай-
да изправиха на крака паламарчени, кои-
то не спираха да аплодират своите гости. 
След концерта пъстро хоро, размесило 
капанските и родопските носии, се изви 
на площада пред читалището. 

Поздравления и подаръци гостите от 
с.Забърдо получиха от председателя на 
читалището Юлияна Петрова на пос-
ледвалата приятелска вечеря. Трогнати 
от топлото посрещане, родопчани изпя-
ха много от своите песни и отправиха по-
кана към гостоприемните си домакини да 
им гостуват в с.Забърдо през есента.

ЕТнОфИЕСТА 

РОДОПчАНИ И КАПАНЦИ 
НА ЕДНА сЦЕНА

зА СЕБЕ СИ

Четвърти мандат съм 
кмет. Навремето хората 
много трудно ме възприе-
ха, защото хората в Родо-
пите бяха свикнали кме-
тът да бъде над 60 години, 
да е улегнал. Аз на 27 го-
дини станах кмет. Най-мла-
дият кмет съм в България  
с много ентусиазъм много 
работа свърших за тези го-
дини. 

зА СЕлОТО 

Селото се намира на 65 
км от Пловдив, в Централ-
ните Родопи. На 7 км от 
селото се намират Чудни-
те мостове – природен фе-
номен, който се посещава 
от 2–3000 човека на ден. 
Има около 30 пещери. Ця-
лото село е обградено от 
римски път. Има и тракий-
ско селище от IV век пре-
ди Христа. Имаме си зоокът, забърдовско 
колело, което е създадено 100 години пре-
ди виенското колело. Още през XVIII век 
минава изследовател и го описва, то е из-
цяло дървено. Животът на младите хора 
в селото се е въртял около това колело. 
Момичетата се качват на колелото – ако 
разреши на момъка да я завърти, значи я 
харесва. Така са се женели навремето. Аз 
го възстанових това колело. Евробабите 
са друга наша гордост. Христо Стоичков 
е наш жител. Получихме златен печат за 
Уникално и развито селище. Гордея се и с 
надписа „Добре дошли в Забърдо“ – като 
в Холивуд, обаче нашите букви светят. 

Развиваме голяма дейност. Давам 1000 
лева за сключен брак, а 2000 – за роде-
но дете. Това го правя, за да може да за-
държим младите. Няма голям ефект, но… 
други общини взеха пример от мене и те 
също дават такива суми.  Безплатни са ни 
тъжните ритуали. Работим много…

Средства откъде намираме? При нас 
идват много известни хора и всички по-
магат. Няма министър-председатели, де-
путати, които да не идват при нас.

Имаме си и ние проблеми там. Най-
вече с дърводобива, с пътищата, с водо-
проводите...

зА ТРАДИцИИТЕ

Преди две-три години, 
когато ми връчиха уникал-
ния печат за Уникално и 
развито селище, журнали-
стите ми казват: щом сте 
европейско село, и баби-
те ви трябва да са европей-
ски – и така се почна. Днес 
те са известни, канят ги по 
телевизиите.  Измислиха 
песен за Христо Стоичков, 
за Барак Обама… Към чи-
талището спечелихме про-
грама и показваме на тури-
стите как се тъче. 

В началото на селото на-
правихме скулптурна ком-
позиция на родопското 
гостоприемство. Предста-
влява триметрови скулп-
тури на мъж в родопска 
носия с гайда и на жена с 
пита, а отзад – една отво-
рена порта, която символи-
зира родопското гостопри-
емство. На всеки час зву-

чи химнът на Родопите „Бела съм, бела, 
юначе“. Това е моята гордост, но и съх-
ранена традиция – емблема на Забърдо. 
Съхранили сме всичко. 

зА ТУРИзМА 

Как сме организирали туризма? Пече-
ли ли се от него? Това е болката на село-
то. Аз като станах кмет, имахме 5000 де-
кара картофи, 3000 животни, обаче хора-
та не могат да се изхранват от това нещо. 
Себестойността да се произвеждат карто-
фи падна. И хората спряха да произвеж-
дат. С млякото е същото. 

Инфраструктурата ни е оправена и с да-
деностите – природни и исторически, ко-
ито имаме, бъдещето е в туризма. Аз все 
обяснявам на хората, ама като ме ядосат, 
им казвам, че наивен човек можеш да го 
излъжеш, но зорлем да го научиш как да 
печели пари, не можеш. Обяснявам им: 
да вземат хора вкъщи. Ще им направят 
пататник, качамак, чеверме. И ще изка-
рат някой лев. По принцип нашите хора 
са много гостоприемни. Аз искам да ги 
науча от това нещо да се изхранват, защо-
то това е бъдещето на селото ни.

Записа Диана Събева

Надя ЙОРДАНОВА

На 30 май 2010 г. под ръ-
ководството на кмета на 
с. Садина Хриска Тодо-
рова клуб на пенсионе-
ра „Капанка“ взе участие 
в Добруджанския събор 
пред манастир „Св.Илия“, 
с.Александрия, общ. Кру-
шаре, посветен на 70-го-
дишнината от Крайовската 
спогодба.

Участниците в певче-
ската група „Капанка“ със 
своите автентични носии 

и изпълнения на песни и 
хора за пореден път пока-
заха капанските традиции 

и капанския дух, с което 
очароваха организаторите 
и многобройната публика.

На 1 юни на паметника 
„Коконката“ от 14,30 часа 
ОУ „Христо Ботев– Сади-

на и НЧ „Съединение“–Са-
дина посрещнаха походни-
ците по пътя на четата на 
Таньо Войвода с гръм на 
черешово топче, чеверме 
и богата литературна про-
грама. Кметът на Сади-
на наред с традиционно-
то „Добре дошли“ връчи 
на организаторите, гостите 
и всички участващи групи 
от страната визитна кар-
тичка на Садина и поздра-
вителен адрес за участие в 
юбилейния 25-и поход.

На 2 юни – преди воя на 

сирената в памет на Ботев 
и загиналите за свободата 
на България – пред мемо-
риалния паметник в село-
то децата от ЦДГ „Лиляна 
Димитрова“ и ОУ „Христо 
Ботев“ изнесоха кратка ли-
тературна програма. 

Кметството и всички при-
състващи положиха венци 
и цветя пред мемориалния 
паметник на загиналите 
садинчани, пред гроба и 
бюст-паметника на генерал- 
майор професор д-р Иван 
Маринов.

сАДИНА – сТОжЕР НА БЪЛгАРЩИНАТА!

В Садина

В Паламарца
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Абитуриентите от Про-
фесионалната гимназия по 
техника и лека промиш-
леност (ПГТЛП) изживя-
ха много емоции през по-
следните ученически май-
ски седмици –  матури, ве-
чер на кмета, последен час 
и изпращане в училище и 
разбира се, балната вечер. 
Много предложения и мне-
ния имаше и за екскурзия-
та, която проведоха след 
бала, избран беше може 
би най-дългият, но интере-
сен тридневен маршрут до 
югозападната ни граница. 
На 25 май от Професионал-
ната гимназия отпътуваха 
два автобуса с абитурен-
тите заедно с класните им 
ръководители П.Дамянова, 
Р.Маринов, Й.Анастасова, 
Г.Николаева, Ив.Алексиев 
и Б.Михайлов в посока 
София – предстоеше им да 
преминат или заобиколят 
шест планини и да прекосят седем големи реки в стра-
ната.

През първия ден преминаха през тунелите на Витиня 
и най-високия мост (78 м) в България и по околовръст-
ното в полите на Витоша, откъдето се откри панорам-
на гледка към София, заобиколиха планината и се от-
правиха на юг между Верила и Конявска планина към 
Рила и Рилския манастир под връх Мальовица. Учени-
ците разгледаха най-голямата света обител в страната с 
беседа и се отправиха към  Благоевград, където за пър-
вата си вечер бяха настанени в новия хотел „Езерец“ – 
с басейн и футболно игрище с изкуствена настилка и 
осветление. Вечерното шоу се получи и абитуриенти-
те изживяха втора вълнуваща бална вечер благодарение 
и на добрия диджей, и на организацията на хотела, кой-
то предостави и незабележима охрана вътре в самия хо-
тел. На втория ден, все още под впечатлението на вечер-
та, се отправиха по поречието на река Струма още по 
на юг през Кресненското дефиле, където през 1904 г. е 
станало най-силното земетресение в България, почув-
ствано в почти цяла Европа, преминаха покрай Сандан-
ски, известен като балканската столица на SPA туризма 
и с най-големия SPA хотел на Балканите, с паметника 
на Спартак и с най-големия градски парк в България, 
и  автобусите навлязоха в мистичната област Рупите – 
със загасналия вулкан Кожух, откъдето извират горещи-
те минерални извори (78 градуса) – тук навсякъде витае 
духът на пророчицата Ванга. В Рупите е изграден го-
лям парк с къщичката на пророчицата, църквата с гроба 
º и бликащата минерална вода от два чучура – гореща и 
студена, насреща се извисяваше стената Беласица, а там 
някъде към връх Тумба, където се съединяват три гра-
ници, е село Ключ, известно с честите сведения за явя-
ването на извънземни. Мистиката в региона завладява 
всекиго, цари едно спокой-
ствие и ти се иска да оста-
неш дълго време…, но гру-

пата се отправи към видимите и оттук мелове (пирами-
дални пясъчни хълмове) на Мелник и Роженския мана-
стир от XIII в. над най-малкия град в България (380 ж.), 
където е сниман филмът „Време разделно“. След дълга-
та беседа на игумена в манастира последва разходка из 
Мелник с надвисналите близо стометрови мелове и по-
сещението на най-голямата възрожденска къща в Бъл-
гария – Кордопуловата къща – в гръцки и ориенталски 
стил, съхраняваща в избата си 300 тона вино от стара-
та мелнишка лоза (заедно с асеновградския мавруд – за-
пазен стар български сорт). В самата изба се влиза през 
тунел в скалите под къщата, а при  дегустацията се оп-
иваш от гъстото и несравнимо вино. В региона виното е 
уникално, защото се приготвя в частни изби от собстве-
ни лозя на винопроизводителите. Но заснежените вър-
хове на Пирин над Банско очакваха нашите абитурен-
ти и вечерта те бяха вече в града на Паисий, Н.Рилски и 
Вапцаров, посрещнаха втората вечер настанени в Ши-
лигарника в ски хотел,  а на другия ден след панорам-
на обиколка с автобусите измежду новите хотели на из-
вестния вече в света нов ски курорт (ски пистите на 
връх Тодорка са дълги 56 км, има кабинков лифт и 30 
оръдия за изкуствен сняг) се прехвърлиха за кратко във 
възрожденския дух в центъра на Банско, където е и тре-
тата по големина църква в страната, и отново преходът 
продължи срещу горното течение на река Места през 
Юндола до последната спирка по маршрута Велинград 
с най-големия карстов извор в България Клептуза, къде-
то групата обядва на прохлада покрай езерото, кръстос-
вано от водни колела. И отново на път, през Родопите и 
Тракия се завърнаха в родното Попово уморени, но за-
редени с разнообразни впечатления и емоции.

  Бойко Михайлов

ПОсЛЕДЕН УРОК

ПИшАТ нИ

ДОБРА гРИжА зА ДЕЦАТА
За да расте едно дете жизнено, енергично и без здра-

вословни проблеми, са нужни грижи – качествена хра-
на, внимание, повече време за игри и движение.

За децата от с. Водица част от тези грижи е поела 
поповската фирма „Хана“ с управител Ренета Хубано-
ва. През цялата учебна година фирмата доставя разно-
образни и качествени закуски за над 50 деца. Осигуря-
ва се и чай, топло мляко, айрян, пуншове.

Когато наближи времето за обяд, се радваме на „ле-
коатлетите“, които се надпреварват от училището до 
магазините, които също са много добре заредени. 

За закуските на фирма „Хана“ няма никакви оплак-
вания – те се доставят навреме и са винаги с добро ка-
чество. Затова благодарим на фирмата и пожелаваме 
все така отговорно да се грижи за храната на децата 
от селото.

  Стефан Пенев, с. Водица  

ДВЕ НАЦИО-
НАЛНИ 
НАгРАДИ зА 
РИсУНКИ  
НА ПОПОВсКИ 
ДЕЦА

    През месец март тази година беше обявен национа-
лен конкурс за детска рисунка на тема „Детско море – 
моретата разделят хората, корабите ги събират“. Негови 
организатори са Моряшкият професионален съюз и Об-
щина Варна. Постъпилите рисунки са повече от 650 на 
деца от цялата страна. 

В инициативата се включиха малчуганите от четири 
поповски градини ЦДГ №2 „Пролет“, ЦДГ №3 „Лясто-
вичка“, ОДЗ „Слънце“ и ЦДГ №6 „Здравец“,  които се 
обучават в допълнителна форма по изобразително изку-
ство с ръководител Искра Иванова. 

Резултатите от конкурса 
бяха обявени на сайта на 
Моряшкия професионален 
съюз в началото на месец 
май. За наша радост две от 
наградените деца са от По-
пово – четиригодишният 
Виктор Ивайлов  от ЦДГ 
№6 „Здравец“ е удостоен 
със специалната награда 
за живопис, а Лилия Чен-
чева,  на 7 години от ЦДГ 
№3 „Лястовичка“ – с поо-
щрителна награда. 

Победителите, заедно с 
техните родители, бяха по-
канени на официална це-
ремония на 18 май 2010 г. 
в пленарната зала на Об-
щина Варна, където полу-
чиха наградите си. 

МВ 
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ПОПОВсКОТО 
„сЕВЕРНЯчЕ“ – 

ОТНОВО с 
ПЪРВА НАгРАДА

Няма новина в това, че Представителният детски 
танцов ансамбъл „Северняче“– гр.Попово с худо-
жествен ръководител Станимир Иванов печели при-
зово място на поредния фестивал – случва се от десе-
тилетия насам и бихме се учудили, ако не е така. 
Този път талантливите поповски деца от ансамбъла 
се върнаха с първа награда от Десетия юбилеен дет-
ски етнофестивал „Децата на Балканите – с духов-
ност в Европа“.  Той е с международно участие и се 
проведе на 31 май–1 юни в Минерални бани, Хасков-
ска област. Вдъхновител, радетел и председател на 
организационния комитет на големия детски празник 
е лидерът на КНСБ проф. д-р Желязко Христов, пред-
седател на сдружение „Да запазим децата“. Негова е 
идеята, че и чрез богатството и самобитния ритъм на 
танца и песента, заложени в душите и природата на 
децата от Балканите, трябва да се интегрираме в об-
щото Европейско семейство.

Купата, която завоюваха танцьорите от „Северня-
че“ на този фестивал, е поредната в колекцията на ан-
самбъла. Тя е и доказателство, че нивото на емблема-
тичния за града ни състав е съизмеримо с най-добри-
те постижения в детското танцово изкуство не само у 
нас, но и на Балканите. 

МВ 

На 29 май в залата на 
Драматичен театър–Търго-
вище под патронажа на об-
ластния управител Митко 
Стайков се проведе Регио-
налният събор „Търговище 
2010“. Това е първи етап 
от подготовката за Десетия 
национален събор за на-
родно творчество „Коприв-
щица 2010“. 

В прегледа, който про-
дължи през целия ден, се 
представиха над 600 участ-
ници от 32 читалища, три 
пенсионерски клуба, две 
училища и една неправи-
телствена организация от 
област Търговище. От об-
щина Попово се явиха 11 
групи за народни обичаи 
и изворен фолклор и че-
тирима индивидуални из-
пълнители от Сеячи, Са-
дина, Кардам, Паламарца, 
Светлен, Дриново, Водица 
и Гагово.

Всички участници бяха 
оценявани от тричленно 
жури в състав: Валентина 
Райчева – експерт от Ин-

ститута за фолклор към 
БАН, Орфета Харалано-
ва – фолклорист, и Парас-
кева Стоянова – етнограф.

Класирани за участие в 
Националния събор в Коп-
ривщица на 6,7 и 8 август 
от община Попово са:

• Група за народни оби-
чаи при НЧ „Съзнание–
1907“–кв. Сеячи

• Ансамбъл за изворен 
фолклор „Капанци“ при 
НЧ „Съединение–1889“–
с.Садина

• Певческа група при 
клуб на пенсионера „Ка-
панка“–с.Садина

• Група за народни оби-
чаи при НЧ „Ив. Брата-
нов–1898“–с. Кардам

• Тодорка Иванова от НЧ 
„Ив.Братанов–1898“–с. 
Кардам

• Група за изворен фолк-
лор при НЧ „Искра–1893“–
с. Паламарца

• Танцова формация „Ка-
панци“ при НЧ „Искра–
1893“–с. Паламарца

• Ансамбъл за изворен 

фолклор от Беломорска 
Тракия при НЧ „В.М. Гар-
шин–1902“–с. Светлен

• Женска фолклорна гру-
па за помашки песни при 
НЧ „Развитие–1905“ – 
с.Дриново

• Радка Димитрова от НЧ 
„Просвета–1894“–с. Водица

• Певческа група при НЧ 

„Светлина–1905“–с. Гагово
На официална среща на 

8 юни с ръководителите 
на съставите областният 
управител М.Стайков ще 
връчи грамотите на отли-
чените участници, които 
ще представят Търговищ-
кия край в Копривщица.  

МВ

РЕгИОНАЛЕН сЪБОР зА НАРОДНО ТВОРчЕсТВО 
сЕ ПРОВЕДЕ В ТЪРгОВИЩЕ

фУТБОл
ПОБЕДА НА „чЕРНОЛОМЕЦ“ 

В ПОсЛЕДНИЯ МАч  
зА сЕзОНА 

ЧЕТВЪРТИ В КРАЙнОТО КлАСИРАнЕ

На 30 май поповският футболен отбор гостува на 
„Скрита сила“–Мъдрево (обл. Разград). 

Срещата завърши с победа на „Черноломец 04“ с 4:2. 
Головете отбелязаха Христо Александров (15-а мин.), 
Станчо Илиянов (30-а мин.) и Арсой Абил (60-а и 70-а 
мин.). 

Състав на „Черноломец“: Мехмед Мехмедов (46-а 
мин. – Калоян Ненов), Пламен Ракланджиев, Детелин 
Василев, Ясен Василев, Евгени Георгиев, Станчо Илия-
нов, Борислав Войков, Калин Кънчев, Росен Гюлев, 
Христо Александров, Арсой Абил.

Това беше последният ХХХІV кръг от сезон 2009–
2010 на Североизточна „В“ аматьорска футболна група. 
В крайното класиране поповският „Черноломец“ заема 
достойното ІV място след отборите на Силистра, Раз-
град и Тервел.

КРАЙнО КлАСИРАнЕ:

 М П Р З ГР    Т       

1. Доростол 2003 (Силистра)  34   26   4   4    81:23   82     
2. Разград 2000 (Разград) 34    26    2    6    79:28   80
3. Септември 98 (Тервел) 34    17    8    9    47:30   59    
4. Черноломец 04 (Попово) 34    19    2   13    66:38   59    
5. Черноморец 2003 
(Бяла, обл.Варна)  34    16    9    9    62:35    57     
6. Шабла (Шабла) 34    18    3   13   65:56   57     
7. Две могили (Две могили)  34    16 9    9    61:32   57    
8. Рапид (кв.Дивдядово, Шумен) 34    17 6 11 65:41   57
9. Бенковски (Бяла, обл.Русе) 34    17    4   13    82:57   55
10. Суворово (Суворово) 34    14   5  15   59:52   47
11. Скрита сила (Мъдрево) 34    13   6  15   57:62   45
12. Преслав (В.Преслав) 34    11   5  18   49:57   38
13. Спортист (Ген.Тошево) 34 10    7   17    42:61   37
14. Ботев 2008 (Нови пазар) 34    11   3  20   34:66   36 
15. Тополите (Тополи) 34    11   3  20   50:77   36 
16. Кубрат 2007 (Кубрат)  34    10   3  21   43:81   33 
17. Аксаково (Аксаково)  34    11   0  23   35:86   33       
Изпада в ОФГ Варна.
18. Ендже (Царев брод) 34     3   1  30    9:104   10        
Изваден в ОФГ Шумен.
Аристон (Русе) 0     0   0   0         0:0     0
  МВ

22 БЛАгОРОДНА 
ЕЛЕНА сА 

ОТсТРЕЛЯНИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА  

НА РДг–ШУМЕН
радио „Фокус“–Шумен

Шумен. 22 благо-
родни елена са били 
отстреляни през ми-
налата година на тери-
торията на държавни-
те ловни стопанства, 
обслужвани от Регио-
налната дирекция по 
горите–Шумен. Това 
каза пред радио „Фо-
кус“–Шумен Тервел 
Стефанов, главен експерт по водно и рибно стопанство 
към дирекцията. Девет от тях са спечелили златен ме-
дал, пет са сребърните отличия, един е бил без медал 
и седем – селекционни. Сред най-добрите трофеи са от 
благороден елен с оценка 230,47 точки и тегло 12,700 кг, 
отстрелян на територията на държавно ловно стопан-
ство „Паламара“. Той е следван от трофей от благороден 
елен с оценка 228,18 точки, тегло 10,940 кг, добит на те-
риторията на „Черни Лом“, и на трето място е трофей от 
благороден елен с тегло 11,160 кг и оценка 222,35 точки. 
Отстреляни са и 85 диви свине, като нетрофейните са 61 
броя. Спечелени са три златни медала, като и трите тро-
фея са добити на територията на „Черни Лом“. Два от 
тях са капитални, с оценка над 125 точки. Първият тро-
фей от дива свиня е с оценка 127,43 точки, с дължина на 
глигите 22,5 см, вторият трофей е с оценка 125,54 точки 
и дължина на глигите 21,75 см и на трето място е гли-
ган с оценка на трофея 120,02 точки и дължина 19,95 см. 
При трофеите от дива свиня има спечелени два сребър-
ни и четири бронзови медала. 15 трофея не са получили 
медал. За миналата година в държавните ловни стопан-
ства няма отстреляни сръндаци, муфлони и елени лопа-
тари с добри трофеи не защото няма възможност за от-
стрел на такива, а поради липсата на желаещи за подо-
бен лов, отбеляза Тервел Стефанов. 

Ивелина ИВАНОВА

Женска фолклорна група за помашки песни  
при НЧ „Развитие–1905“– с.Дриново



ОВЕн. Невъзмож
но е да отминем 
с мълчание глав
ното астрономи

ческо събитие – Уран влезе 
във вашия зодиакален знак. 
Не бързайте да реализира
те своите пориви. 

ТЕлЕц. В петък и 
събота нещо ще 
ви тревожи. Про
блем от семеен ха

рактер може да ви развали 
настроението в сряда и чет
въртък – той следва да бъде 
решаван на битово ниво.

БлИзнАцИ. През 
цялата седмица 
Слънцето в Близ
наци „не общу

ва“ с другите планети. Това 
означава, че рождениците 
от тази седмица ще бъдат 
склонни през цялата годи
на да се подчиняват на об
стоятелствата. 

РАК.  Знаковото 
влизане на Уран в 
сектора на Овена 
за мнозина от вас 

ще донесе в скоро време кар
динална смяна на обществе
ния статус или вида дейност. 

лЪВ. След дос
та интензивното 
въвличане в съ
битията да се опи

тате да разберете себе си, да 
си изработите стабилно от
ношение към всичко, което 
се е случило през пролетта. 

ДЕВА. Найтруд
ният ви ден е не
деля. Това е осо
бено важно за ро

дените през втората поло
вина на септември.

ВЕзнИ.  Не си стру
ва да се мечтае за 
туристическо пъ
туване, макар че е 

имало и такива идеи – въпро
си, свързани с кариерата или 
важни лични дела, ще го от
местят за покъсна дата. 

СКОРПИОн. През 
тази седмица зна
ково събитие 
може да се случи 

в неделя. В напрегната ситу
ация ще изисква от вас едно
временно дипломатичност и 
решителност.

СТРЕлЕц. Полу
чавайки едно, гу
биш другото. Така 
че своето желание 

може да осъществите в скоро 
време само ако сте готови да се 
разделите с голяма сума пари 
или с техния стабилен приток. 

КОзИРОГ. При
вичната за вас 
стратегия – всич
ко да се пресмет

не и планира предварител
но, едва ли ще сработи – 
всичко ще зависи от бурния 
поток обективни събития.

ВОДОлЕЙ. Вни
мателно с огъня и 
техниката тази не
деля. Далеч сте 

от реализма и действате под 
влиянието на силни желания.

РИБИ. Дори ако се 
наложи през съ
бота и неделя да 
се трудите в име

то на общественото благо, не 
забравяйте за личните прио
ритети – нека светът и близ
ките ви кръжат около вас.

  СПРАВОЧнИК   

МЕСТЕн 
ВЕСТнИК
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ОБЩЕжИТИЕ зА 
сРЕДНОШКОЛЦИ–гР. РУсЕ

ПРИЕМА УЧЕнИцИ  
ОТ ВСИЧКИ УЧИлИЩА

• ОСИГУРЯВА ДОБРИ БИТОВИ УСЛОВИЯ 
ПРИ МИНИМАЛЕН НАЕМ

• ЦЕНТРАЛНО ПАРНО ОТОПЛЕНИЕ
• КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

• БИБЛИОТЕКА С КОМПЮТРИ И ИНТЕРНЕТ
• ВИДЕОКЛУБ И САТЕЛИТНИ  

ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ
• ФИТНЕС ЗАЛА

• ПЛОЩАДКА ЗА СПОРТ И ОТДИХ.

Общежитието се намира в квартал Здравец-изток, 
в района на Професионална гимназия по електротех-
ника и електроника, Професионална гимназия по хи-
мични технологии и биотехнологии, Спортно учили-
ще, Средно общообразователно училище с препода-
ване на немски език.

Заявления се приемат в канцеларията на общежи-
тието всеки ден.

Списъците на приетите ученици се одобряват до 14 
септември.

Настаняването ще се извърши ден преди началото 
на учебната година в присъствието на родител.

Справки:  
Общежитие за средношколци – Русе

бул.„Липник“ №117
директор: 082/588 942; портиер: 082/588 947

e-mail: obst_sred_ruse@abv.bg
www.obshtejitie.web.officelive.com   

О Б Щ И н А–П О П О В О

зАПОВЕД
На основание чл.35, ал.1 

от ЗОС, чл.35, ал.5 и 
чл.36, ал.1 от Наредбата  
за реда за придобиване, 

управление и разпорежда-
не с общинско имущество  

на Община–Попово във 
връзка с решение №473 по 
протокол №35/27.05.10 г.  

на Общински съвет–
Попово,               

нАРЕЖДАМ

Да се открие процедура 
по провеждане на публи-
чен търг с явно наддаване 
за продажба на вещи, част-
на общинска собственост, 
и продажба на имот, част-
на общинска собственост, 
както следва: 

1. Сгради, находящи 
се в имот с кад. №167 на 
с.Посабина, оценени като 
материали, с актуална па-
зарна цена 1 260,08 лева. 
Цената е без ДДС.

2. Сгради, находящи 
се в имот с кад. №173 на 
с.Посабина, оценени като 
материали, с актуална па-
зарна цена 792,60 лева. Це-
ната е без ДДС.

3. Сгради, находящи 
се в имот с кад. №164 на 
с.Посабина, оценени като 
материали, с актуална па-
зарна цена 408,60 лева. Це-
ната е без ДДС.

4. Сгради, находящи 
се в имот с кад. №170 на 
с.Посабина, оценени като 
материали, с актуална па-
зарна цена 2 307,12 лева. 
Цената е без ДДС.

5. Сграда (бивша здрав-
на служба), находяща се в 
УПИ ХІ, кад.№167 от кв.13 
по плана на с.Глогинка, 
оценена като материали, 

с актуална пазарна цена 
1 815 лева. Цената е без 
ДДС.

6. Сгради (бивша здрав-
на служба), находящи се в 
УПИ І, кад.№297 от кв.43 
по плана на с.Медовина, 
оценени като материали, 
с актуална пазарна цена 
1 892,40 лева. Цената е без 
ДДС.

7. Къща от олекотени па-
нели, като материали, на-
ходяща се в бивша здрав-
на служба на с.Медовина, 
с площ 26 кв.м, с актуална 
пазарна цена 710 лева. Це-
ната е без ДДС.

8. Урегулиран поземлен 
имот VІ, кад.№435 от кв.61 
по регулационния план на 
с.Медовина, с площ 1 300 
кв.м, с актуална пазарна 
цена 3 981,10 лева. Цената е 
без ДДС.

Търгът ще се проведе на 
15.06.2010 г. (вторник) в 
сградата на Община–По-
пово в залата на Центъ-
ра за информационно об-
служване 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 14.06.10 г.

Стъпката за наддаване се 
определя от тръжната ко-
мисия по време на провеж-
дане на търга.

Тръжна документация 

може да се закупи срещу 
такса от 20 лева без ДДС за 
всеки отделен обект, пред-
мет на търга, от касата на 
Центъра за администра-
тивно обслужване на насе-
лението. 

Купувачите на сгради 
като строителни материа-
ли и къща от олекотени па-
нели се задължават да из-
чистят от строителни отпа-
дъци прилежащите терени 
след събарянето на сгра-
дите, както и да демонти-
рат къщата в едномесечен 
срок след сключването на 
договор. Внесените депо-
зити се задържат като га-
ранция за изпълнението 
на гореописаните условия. 
При неизпълнение сумите, 
внесени като депозит, ос-
тават в полза на Община–
Попово.

Оглед на имотите може 
да бъде извършван всеки 
работен ден от 8 до 17 часа 
до 14.06.2010 г.                   

                                          
                 

 За информация относ-
но търга – тел.40210 или 
стая 210 на Общината.                                                                 

ЗА  КМЕТ НА ОБЩИ-
НА ПОПОВО:

ЗАМ.-КМЕТ 
(ВЛ.ИВАНОВ)

   Съгласно заповед 
№401/25.05.2010 г.

ОБЩИнА–ПОПОВО

зАПОВЕД 
Във връзка с изпълнени-
ето на Националната 
програма за контрол и 
изкореняване на болес-
тта бяс в Република 

България и Решение №4  
от заседанието на Об-
ластната епизоотич-
на комисия, проведено 

на 25.05.2010 г., и на ос-
нование чл.44, ал.2 от 

ЗМСМА

нАРЕЖДАМ: 

На територията на об-
щина Попово се забраня-
ва овчарски и служебни 
кучета да придружават 
стадата до 15.06.2010 г. 

    
 Вл.Иванов –

зам.-кмет 
на община Попово

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

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

ЦЕНА НА 
МАЛКИТЕ 

ОБЯВИ – 1 ЛЕВ

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

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 се двуетажна къща 
в с.Берковски с 1450 кв.м двор. 
Цена – 3500 лв. Справки: 0898 
939 706.

БЕзПлАТнИ ОБяВИ

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 лек автомобил 

BMV 318 (1986 г.) с газова уред
ба, в много добро състояние, 
с платени всички финансови 
задължения за 2010 г. Цена – 
1200 лева. За контакти: 0878 
988 603 и 0889 567 325.

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 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: 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.

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

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

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. Справ
ка – на тел. 0898 922 213.

Продават се 20 пчелни се
мейства. 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.

Продавам къща в с. Посаби
на, добре запазена, укрепена. 
Цена 16 000 лева. За контакти:  
GSM 0896 600 498.

Продавам персонален ком
пютър Intel Pentium 4, 3.00 GHz 
(двуядрен), 512 MB RAM, 80 GB 
твърд диск. За контакти: 0887 
051 409.

Продавам маркуч 3/4  за по
ливане. Справки – на тел. 0878 
508 636.

Продава се къща в с.Медо
вина  със селскостопански по
стройки.  Продава се и неза
строен парцел. Имотът е на 
централен асфалтиран път. За 
справки –  тел.: 0885 609 305 и  
0608 / 4 14 05.

Продавам мотопед „Симсон“ 
и фуражомелка за зарно. Справ
ка на тел.: 4 33 98 – вечер.

ПРОДАВАМ: фуражомелка 
„Ямболска“ с обло сито; турис
тическо ремарке; абрихт с цир
куляр – габровски модел; на
столна бормашина; цирку
ляр – трифазен. За справки – 
тел. 0886 375 097.

Търся камериерка за хотел 
в къмпинг „Луна“ (гр.Бяла, Вар
ненска обл.). Безплатна храна 
и квартира. За справки – тел. 
0889 562 776. 



ПО сЛЕДИТЕ НА МИНАЛОТО –  
зА ДОсТОЙНО БЪДЕЩЕ

ПРОЕКТ, фИНАНсИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОгРАМА „РАзВИТИЕ НА чОВЕШКИТЕ РЕсУРсИ“  
2007–2013, сЪфИНАНсИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙсКИЯ сОЦИАЛЕН фОНД НА ЕВРОПЕЙсКИЯ сЪюз

  ПО СТЪПКИТЕ нА ТАньО ВОЙВОДА  8 брой		20	•	4	юни	2010	година

М.МИлуШеВА, 
Д.СъБеВА

От месеци Попово се 
готвеше за голям 

празник – посрещането на 
участниците в 25-я юби-
леен поход „По стъпките 
на четата на Таньо войво-
да“, прегледа на маршова-
та и строева песен и кон-
церта на невероятния Те-
одосий Спасов. Всичко 
това трябваше да се случи 
на 1 юни от 18 часа на цен-
тралния площад, но лошо-
то време ни изигра лоша 
шега – студ и дъжд про-
мени предварителния сце-
нарий, разочарова органи-
заторите, но най-вече сто-
тиците деца от училищата 
в града и общината, които 
очакваха да се представят 
на прегледа. 

Все пак празник имаше – 

и то какъв! Празник на бъл-
гарския дух! Състоя се ча-
сове по-късно в читалище 
„В.Гаршин“–с.Светлен, къ-
дето Теодосий Спасов и че-
тирима негови приятели – 
перфектни музиканти, под-
несоха прекрасен подарък 
на участниците в похода и 
домакините им от община 
Попово. Прозвучаха едни 
от най-красивите българ-
ски народни мелодии. Тъж-
ни и весели, игриви и про-
тяжни, те завладяха залата 
и тя затрептя от опиянение 
и вълнение. Аплодисмен-
тите бяха еуфорични, „чет-
ниците“ от Кърджали, Сли-
вен, Силистра размахваха 
саби и пушки, вееха знаме-
на... Можем само да съжа-
ляваме, че повече хора не 
можаха да се насладят на  
майсторството на прочутия 
кавалджия и неговата гру-

па, да се почувстват горди 
от висотата на българския 
творчески гений.

 *
Сутринта на 2 юни – 

Деня на Ботев и загинали-
те за свободата на Бълга-
рия – участниците в похода 
в парадни униформи и под 
строй изпълниха централ-
ния площад на Попово. 
Тази година те бяха пове-
че от 600 – представители 
на основни и средни учи-
лища от различни градове 
на България. Ще споменем, 
че за участниците в похода 
и за участниците в прегле-
да на маршовата и строева 
песен специално бяха уши-
ти 60 четнически и 190 па-
радни униформи. Поздра-
виха ги председателят на 
Общинския съвет–Попово 
Трифон Трифонов и акаде-
мик Георги Марков, който 

заедно с професор Христо 
Матанов бе сред официал-
ните гости на тържеството. 
„Докато има такива млади 
патриоти като вас, Бълга-
рия има бъдеще – каза  им 
професор Марков. – Пом-
нете и пазете паметта на 
нашите герои.“ 

Под командването на д-р 
Анатоли Кънев – секре-
тар на културно-просветно 
дружество „Родно Лудо-
горие“ и водач на похода, 
групите преминаха с пе-
сен и маршова стъпка пред 
погледите на гостите, офи-
циалните лица от Община-
та и стеклите се граждани. 
Впечатляващо беше пред-
ставянето на Първи учени-
ческия гвардейски отряд 
от гр.Кърджали, превър-
нал се в символ на южния 
град. За пръв път тази го-
дина възстановката на едно 

от сраженията на четата не 
бе в местността Припека 
до с.Светлен, а на централ-
ния градски площад. В нея 
се включиха участници в 
похода и представителна 
група на Родолюбив коми-
тет „Кан Крум Страшний“ 
от Шумен, които колорит-
но и запомнящо се ни вър-
наха към събитията отпре-
ди 134 години.

Поздравителен адрес 
към участниците в похо-
да бе прочетен от дъщеря-
та на неговия основател и 
дългогодишен организатор 
Борис Илиев. 

64 години е разликата във 
възрастта между най-въз-
растния – Борис Михалев, и 
най-младия участник в по-
хода – Борис Кънев, внук на 
изследователя на четата и 
инициатор на провеждането 
на този поход Борис Илиев. 

Походът завърши на ви-
сочината Керчана, къде-
то участниците в 25-я по-
ход „По стъпките на чета-
та на Таньо войвода“ бяха 
посрещнати с хляб и сол от 
кмета на с.Априлово. Точ-
но в 12 часа воят на сире-
ните огласи върха и с три-
минутно мълчание всички 
отдадоха почит към памет-
та на загиналите за свобо-
дата и независимостта на 
България.

Присъстващите на това 
свято място бяха поздра-
вени от Трифон Трифонов, 
председател на Общинския 
съвет–Попово, и от профе-
сор Христо Матанов. На 
Комитет „Кан Крум Страш-
ний“ от Шумен тържестве-
но беше връчено четниче-
ско знаме със заръката да 
го пазят и продължат родо-
любивата си дейност.

Теодосий Спасов лично поздрави войводите, 
участници в похода

Моменти от възстановката на битката на четата

Войводата на Комитет „Крум Страшний“ Марин Казаков благодари за подареното знаме и заявява, 
че ще продължат да повдигат духа на българите.


