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• По-ниски лихвени проценти  
по потребителски кредити

• Максимални срокове  
на погасяване

• Минимален брой поръчители

Само до 31 март 2005 година

КЛОН ПОПОВО 

Специалисти от обсер-
ваторията към Софийския 
университет са изчислили, 
че тазгодишната астроно-
мическа пролет настъпва 
на 20 март в 14,33 часа. То-
гава пътят на слънцето се 
пресича от небесния еква-
тор и денят става равен на 
нощта – настъпва т. нар. 
пролетно равноденствие. 
След тази дата денят започ-
ва бавно да расте. Според 
народния календар – с голе-
мината на просено зърно.

МВ

ПРОЛЕТТА 
ИДВА НА 
20 МАРТ

БСП ОПРЕДЕЛИ 
ВОДАЧИТЕ НА ЛИСТИ

Филиал на сдружение „Приятели на Китай“
Народно читалище 

„Св.св.Кирил и Методий“–Попово
Посолство на Китайска народна република  в 

София
организират изложба

„КИТАЙСКО ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО“

21 март (понеделник) от 17,30 часа в КЕВ на 
НЧ „Св.св.Кирил и Методий“–Попово

На заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 
9 март 2005 година по предложение на главния прокурор 
Никола Филчев, са назначени нови 49 ръководители на 
районни прокуратури в страната. Всички те са пред-
ложени и приети от ВСС единодушно. Сред назна-
чените е и Стефан Христов Христов – досегашен про-
курор в Районна прокуратура–Попово. От 15 март 
той встъпи в новата си длъжност на административен 
ръководител – районен прокурор на Районна прокура-
тура–Попово. Досегашният районен прокурор Пламен 
Стоянов Трифонов остава прокурор в Районна прокура-
тура–Попово, като запазва достигнатото трудово възна-
граждение. 

В съседния град Разград прокуратурата ще се оглавява 
от Диана Недкова-Кипрова, а в Омуртаг – от Евлоги 
Недев.

СМЕНИХА РАЙОННИЯ 
ПРОКУРОР

Светослава РУСЕВА

На работна среща между 
местното и централното 
звено по управление на 
проекта „Подобряване на 
сексуалното и репродук-
тивно здраве на младите 
хора в България“ бе обсъ-
дено допълването и кон-
кретизирането на база-
та данни за община Търго-
вище, която ще бъде полз-
вана през четирите години 
на действие на проекта. 

Планът за работа на 
местното звено по управ-
ление също  бе обект на 
разглеждане на съвмест-
ната среща. На централно 
ниво ще бъдат разрабо-
тени карти и тестове за 
мониторинг и оценка на 
дейността по проекта. До 
21 март в процес на доу-

СЕКСЪТ – 
ЗДРАВЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ

ОДОБРЕН ПРОЕКТ

Мария КАРАГЯУРОВА

В понеделник в област 
Търговище стартира на-
ционалната кампания „Ис-
кам да ми е чисто“, която 
минава под патронажа на 
министър-председателя 
Симеон Сакскобургготски 
и по инициатива на област-
ния управител инж. Бехчет 

„ИСКАМ ДА МИ Е ЧИСТО“
Керим. Кампанията се про-
вежда само в пет област-
ни центъра: Ямбол, Бла-
гоевград, Търговище, 
Монтана и Смолян. В нея 
участват деца от първи до 
пети клас, а целта º е мал-
чуганите да се научат да 
се справят с проблемите, 
свързани с чистотата на 
градската среда и опазва-

нето на околната среда.
Кампанията „Искам да 

ми е чисто“ започва с от-
крити уроци в три учили-
ща – в І ОУ „Хр. Ботев“ 
на 14 март и във ІІ ОУ 
„Н. Вапцаров“ и начал-
но училище „Ангел Кара-
лийчев“ на 21 март. Пред 
децата, включени в кам-
панията, артист ще про-

чете приказката „Сливи 
за смет“, от която ще се 
търсят поуките. Ще бъдат 
излъчени и клипове, изгот-
вени от Правителствена 
информационна служба на 
същата тематика.

Партньор в провеждане-
то на инициативата е Кук-
лен театър–Търговище.

Маруся МИЛУШЕВА

24 жени от Попово се 
събраха на 13 март след-
обед, за да учредят мест-
на структура към сдруже-
ние „Обществен женски 
парламент – 21-ви век“, 
председателствано от Ян-
ка Такева, лидер на Син-
диката на българските 
учители. Основна цел на 
сдружението е да развива 
и подпомага сътрудничест-
вото по икономически, со-
циални, културни и други 
проблеми на жените. 

Участничките в учреди-
телната сбирка бяха за-
познати с устава на сдру-
жението. Като своя прио-
ритетна задача те приеха 

ЖЕНИ ЩЕ РАЗВИВАТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

благотворителната дей-
ност. Други насоки в рабо-
тата на организацията с 
нестопанска цел са да под-
помага образователната и 
трудовата реализация на 
жените, да организира под-
готовката на младите же-
ни за отглеждане и възпи-
тание на децата в семей-
ството, да организира об-
щуване на жените от раз-
лични етнически групи, 
да участва самостоятелно 
или съвместно в проекти, 
близки по дух и насоченост 
с целите и задачите на сдру-
жението и т.н.  

Избран беше управите-
лен съвет от петима души. 
Председател стана Магда-
лена Радева (координа-

тор на КНСБ), заместник-
председател – Милена Ива-
нова (адвокат), и секре-
тар – Зейджан Мехмедова. 
Реши се още 
сбирките на 
новоучреде-
ното дру-
жество да се 
п р о в е ж д а т 
всяка първа 
неделя на ме-
сеца от 15 ча-
са. На следва-
щото събира-
не ще се об-
съди и прие-
ме тематична 
програма за 
дейността на 
организация-
та.

на стр. 2 на стр. 2

за контакти: 0608/2-15-80

Рицар Нет
www.knightbg.org

ИЗБОРИ 2005

за предстоящите парла-
ментарни избори в различ-
ните региони. Няма ни-
що изненадващо и въпре-
ки обещанията за нови 
лица, почти всички са из-
вестните стари.

За 28-и търговищки из-
бирателен район водач на 
червената листа отново 

е Атанас Папаризов, на-
стоящ депутат от същия 
район. Втори в листата се 
очаква да  бъде бившият 
депутат инж. Румен Тако-
ров, сега заместник-кмет 
на община Търговище.

Според в. „Труд“, ам-
биции да влязат на изби-
раеми позиции в листата 

на ДПС имат братята близ-
наци Четин и Метин Казак. 
Сега Четин е депутат, а 
брат му – началник на ка-
бинета на министър Хюс-
менова.

В НДСВ „Труд“ прогно-
зира борба за водещите 
места. Сегашният депутат 

• TEEN •
ЗА ДА 
ОСТАНЕМ

на стр. 5
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електронният вестник за 
Търговище и региона

Комисията по търговия и защита на потребителите 
пуска от 15 март тази година нов телефон за 
оплаквания. На цената на един градски разговор хора 
от цялата страна могат да се обаждат на тел. 0700 
111 22 и да получат съвети и информация, както и да 
сигнализират за различни нарушения на търговци.

Досегашните телефони: 02/9809 25 24 – за общи 
сигнали; 02/933 05 52 – специализиран за нарушения 
в туризма; и 02/986 25 03 – за нарушения на Закона 
за защита на потребителите и правилата за търговия, 
ще продължат да действат.

МВ

НОВ ТЕЛЕФОН 
ЗА ЖАЛБИ

Юлиана ДОНЧЕВА 

Социолозите ни вещаят най-голям успех на парла-
ментарните избори през юни. Затова е редно първи да 
обявим водачите си на кандидатдепутатските листи. 
Така, с нараснало самочувствие и демонстрация на про-
зрачност и организираност, лидерите на червената пар-
тия показаха списъка на първите 31 свои хора за след-
ващото Народно събрание. И сгрешиха. Защото сега и 
най-непредубеденият избирател без никакво усилие ще 
си направи няколко не особено ласкави за столетницата 
изводи. И ще открие, че първите сериозни разминавания 
(или лъжи) с левите обещания вече са налице. 

Първата поука от подреждането на листите е, че 
в БСП 

има тежък лидерски проблем.

И че партиен шеф трябва да бъде Стефан Данаилов, 
а не Сергей Станишев. 

Актьорът е човекът с най-голям авторитет, ако се 
съди по масовото желание на местните структури 
да издигнат Ламбо за водач. И да се карат за него с 
председателя си, с партийното ръководство, с колеги 
от други градове и т. н. Доста недалновидно за самия 
себе си пък Станишев призна превъзходството на 
Данаилов, наричайки го „най-доброто от БСП“. За 
качествата на любимия на поколения българи бате 
Серго и без това особени съмнения няма – отделен 
въпрос е обаче дали му отива ролята на пионка от 
боевия червен строй, която може да бъде местена из 
страната според стратегията на апаратчиците

между Добрич и Кърджали например. 

Напред-назад без оглед нито на личните им желания, 
нито на волята на местните социалисти пътешестват 
из държавата и другите видни БСП кадри. Сред най-
парадоксалните ходове е този с говорителя на пар-
тията Ангел Найденов. Добре познат на хората в тра-
диционния си избирателен регион Хасково, той става 
парашутист в Перник. Където го знаят само от те-
левизора. От Смолян пък коалиционният партньор 
Николай Камов бе запратен в Добрич, а там дори не 
го искат, защото страдат за отнетия им Данаилов, 
стана ясно при обявяването на червените листи. В 
Плевен не щат Румен Петков начело, но го получиха. 
И само от тези примери е очевадно, че от шумно 
прокламираната от „Позитано“ демократичност 
при издигането на кандидат-депутати остава само 
шумът. На всичкото отгоре той тепърва ще се пре-
връща във все по-оглушителен, ако се съди по воя, кой-
то надават местните активисти срещу коалицион-
ните партньори в своите листи. Як скандал по темата 
зрее във Враца 

където не щат и да чуят за рома Тома Томов. 

Първите списъци на левицата обориха още една 
легенда – за сериозното присъствие на нови лица в чер-
вените редици. Непознати хора може и да се появят, 
но на някое място в листата, което ще им гарантира 
само добавката в биографията „неуспял кандидат-
депутат“. Засега равносметката показва, че от 48 
настоящи народни представители БСП осигури бан-
ки в пленарна зала на 24. Останалата половина ще 
се бори с местните червени общинари и партийни ак-
тивисти за второ място в листата. На много места в 
страната те вече не си говорят, а през това време от 
„Позитано“ 20 определят бизнесмените с регионална 
тежест, на които да предложат позиция № 2. Така че 
изненадите не само за левия електорат, но и за струк-
турите предстоят. 

Още отсега с пръст в устата останаха и повярва-
лите на думите на Станишев дами с леви убеждения. Те 
трябваше да са толкова на брой, че да осигурят 30% от 
бъдещата парламентарна група на БСП. Засега са едва 
две – Емилия Масларова и Татяна Дончева. Простата 
сметка вече показва, че дамските надежди нямат никакъв 
шанс да се сбъднат. Защото социалистите вярват, че 
ще вкарат в парламента поне 90 депутати. Или 100. 
Първите 29 от тях обаче вече са заети от мъже. От 
останалите около 60, би трябвало половината да са за 
жени – тоест на всяко второ сигурно място в листите 
оттук нататък да бъде вписано дамско име. Което 
направо ще взриви и без това разкъсаните 

от битки и удари под кръста местни структури.

Заключението е, че още с обявяването на водачите 
си на листи, БСП опроверга най-малко три от своите 
обещания пред електората. А ако централата я кара 
все така, нищо чудно да се окаже, че НДСВ отново е 
първа политическа сила в страната. 

Добрата новина от червените листи е, че поне 
противниците на НАТО и членовете на комунистичес-
ката партия на Александър Паунов не са начело в спи-
съците за нови стари депутати. 

(в.Стандарт, 14.03.2005 г.)

д-р Стамен Стаменов ще се 
опита да запази позицията 
си. С шанс за челното 
място е и заместник об-
ластният управител Па-
найот Абаджимаринов.

В парламентарните из-
бори през 2001 година в 
Търговищки район  чети-
рите мандата са разпреде-
лени както следва: ДПС – 
2, Коалиция за България – 
1 и НДСВ – 1.

от стр. 1
БСП ОПРЕДЕЛИ...

БСП СИ ЗАБИ АВТОГОЛ С 
ДЕПУТАТСКИТЕ ЛИСТИ

ПОЗИЦИЯ

точняване ще бъдат крите-
риите за избор на учили-
ща, в които ще бъдат раз-
крити осем СИП-а по сек-
суално и здравно образо-
вание. Вече е предоставе-
но техническото оборудва-
не за четири кабинета. 

Проектът „Подобряване 
на сексуалното и репро-
дуктивно здраве на млади-
те хора в България“ е на-
сочен към младежите на 
възраст между 10 и 24 го-
дини, към здравните спе-
циалисти, експертите от 
РИОКОЗ, медицинските 
лица в училищата, педаго-
гическите съветници. Ос-
новната цел е в рамките 
на четирите години на 
действието му да бъдат 
подобрени образователни-
те възможности на мла-
дите хора, да се разшири 
достъпът до качествени 
услуги в областта на сек-
суалното и репродуктивно 
здраве, да се намалят бре-
менностите, абортите и 
ражданията във възрастта 
15–19 години. 

Община Търговище бе 
одобрена за финансиране 
по проекта пред Фонда на 
ООН за население заедно 
с общините Сливен, Враца 

от стр. 1

СЕКСЪТ – 
ЗДРАВЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕЛОВА 
СЕДМИЦА

Христо БЕЛЧЕВ

Заместник-кметът на 
община Попово Милена 
Божанова на 17 март в 
град София ще участва в 
заключителната част от 
преговорите на Общината 
с TBI ИНВЕСТ по eмити-
рането на общинските об-
лигации.

*
В семинар, организиран 

от Атлантическия клуб в 
България, и по покана на 
същия от 19 март до 2 април 
в град Тампа, Флорида, 
САЩ, ще участва и Емел 
Расимова – председател на 
Общинския съвет–Попово.

Маруся МИЛУШЕВА

След като преди година 
уличното осветление на 
Попово беше изцяло под-
менено с енергоспестява-
що, сега в ход е подмяната 
на уличните лампи с по-
икономични и в селата на 
общината.

Същинската реализация 
на проекта, наречен „Енер-
гоефективно улично освет-
ление на населените мес-
та в община Попово“, стар-
тира в началото на месец 
ноември 2004 година. 
Той е на стойност 371 
хиляди лева и обхваща 
34 села и 2 квартала. В 
тях се монтират общо 
3244 нови осветителни 
тела, доставени от ЕТ 
„Руси Русев“–Пловдив 
след спечелен конкурс за 
обществена поръчка. Ел-
таблата са производство 
на фирма „Алгара“–Търго-
вище, а изпълнението на 
проекта е поето от плов-

ПОПОВСКИТЕ СЕЛА – С 
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ЛАМПИ

дивската фирма с подиз-
пълнител „Монтажи“–Вар-
на.

Към 15 март работата 
вече е приключила в поло-
вината от населените мес-
та. Там вместо по 4 ча-
са улиците са осветени 
през цялата тъмна част 
от денонощието.  Това са 
селата по направления 
Садина, Гагово, Паламар-
ца, Ковачевец, Водица и 
Цар Асен. Последно се 
работеше в Медовина. 
След Славяновски район 
следват селата по напра-
вление Светлен–Априло-
во, а последни според 
предварителния график, 
който стриктно се спазва,  
са селищата по посока Кар-
дам–Ломци. 

Според инж. Панайот 
Арнаудов, който пряко е 
ангажиран с реализацията 
на проекта от страна на 
Общината, проблеми с 
фирмите доставчици и из-
пълнители няма. Всичко 
необходимо се доставя на-
време, а групата от осем ел-
монтажници много съвест-
но изпълнява ангажимен-
тите си. Единственият 
проблем досега  беше ло-
шото време, което забави 
монтирането на осветител-
ните тела, въпреки че се 
работеше почти без пре-
късване и при минусови 
температури. 

Кметовете по места 
проявяват разбиране и 
оказват пълно съдействие 
при осъществяването на 
проекта. Освен че някои 
от тях изразиха недо-
волство от броя на опреде-
лените осветителни тела, 
други претенции не са 
предявявани. Местата на 
лампите са определени 
от комисия, като е взе-
то под внимание и мне-
нието на съответното 
кметство. Най-осветени 
са централните улици на 
селищата и тези, които 
са част от второкласни и 
третокласни пътища. В 
помощ на монтажниците 
почти във всички села 
кметовете осигуряват и по 
двама души от програмите 
за временна заетост.

Ако времето оттук на-
татък не поднесе изне-
нади, инж. Арнаудов е 
на мнение, че до месец, 
месец и половина рабо-
тата по подмяна на улич-
ното осветление с енерго-
ефективно във всички 
поповски села ще при-
ключи. С това ще бъде из-
пълнено едно от най-голе-
мите предизборни обеща-
ния на сегашния управля-
ващ екип на общината, 
който безспорно има важ-
но икономическо и социал-
но значение за цялото на-
селение.   

На 10 март Алкин Ах-
медов, младши специалист  
в „Етнически и социални 
проучвания“ в Община–
Попово, беше в Минис-
терския съвет на среща 
разговор с главния експерт 
по етническите въпроси 
Лало Каменов. Господин 
Ахмедов е запознал прави-
телствения експерт с под-
готвяния проект за ор-
ганизирането на ромски съ-
бор и е получил уверение 
за подкрепа и съдействие. 

Проектът е със заглавие 
„Дни на ромската култу-
ра и идентичност“ и пред-
вижда разнообразни меро-
приятия. Засега се плани-
ра те да се проведат в мест-
ността Маринка лъка до 
с. Кардам  през някой от 
предстоящите летни ме-
сеци. За финансово обез-
печаване на идеята ще се 
търси съдействието и на 
народния представител д-р 
Стамен Стаменов, с когото 
г-н Ахмедов предстои да 
се срещне.

Алкин Ахмедов е член 
на Областния съвет по ет-
ническите въпроси. Той 
информира, че предстои 
декада за подпомагане на 
ромските деца, като уси-
лията се насочват към оси-
гуряване на учебници на 
социално слабите ученици 
и друга подкрепа, за да не 
отпадат преждевременно 
от училище. 

ПРЕДСТОИ 
РОМСКИ 
СЪБОР

Алкин Ахмедов

ЗА ВАЩАТА СЛЪНЧЕВА ПРОЛЕТ – 
НАШИЯТ НОВ ПОДАРЪК

Само в периода  1–31 март 2005 година всеки  
нов потребител, закупил газов уред, получава 
следващите газови уреди с отстъпка до 50%!

И още:

• Безплатен проект;

• 100 кубика природен газ безплатно;

• За живущите в жилищни блокове с неизгра-
дена сградна газопроводна инсталация (СГИ) – 
безплатна такса за участие в изграждане на СГИ.

НЕ ОТЛАГАЙТЕ РЕШЕНИЕТО СИ, 
ГАЗИФИЦИРАЙТЕ СЕ СЕГА!

ИЗБЕРЕТЕ МОДЕРНОТО РЕШЕНИЕ! 

За повече информация:

„Газоснабдяване–Попово“ АД, 
ул.„Сергей Румянцев“ №1

тел.: (0608) 2-38-74
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Селото ни не е голямо – 

тук живеят малко повече от 
сто човека, предимно бъл-
гари, но има също няколко 
домакинства турци и роми. 
Конфликти и разногласия 
на етническа основа отдав-
на не съществуват, отно-
шенията между хората са 
добросъседски. Събираме 
се и съвместно отбелязва-
ме официални, религиозни 
и други празници. Приех 
да работя на този пост, за-
щото обичам селото си 
и искам да сторя всичко 
възможно за добруването 
на жителите му. Имам и 
сили, и желание, и нема-
лък житейски опит, за да 
помагам на хората, да до-
принеса за облекчаване на 
тяхното всекидневие в те-
зи трудни години на пре-
ход.  

Една от първите задачи, 
които решихме още в на-
чалото на мандата, бе на-
правата на парапети – дър-
вени и метални, на някои 
стръмни, трудни за пре-
минаване участъци в село-
то, с което се улесни при-
движването най-вече на 
възрастните хора при за-
снежаване и заледяване 
на улиците. Сторихме и не-
що, което не е правено в 
Марчино никога досега – 
създадохме и полагаме 
грижи за поддържане в 
добро състояние на обща 
овощна градина. През 
есента плодовете бяха об-
рани и раздадени безплат-
но на населението, от кое-
то хората останаха много 
доволни.

Всички улици и тротоа-
ри се поддържат чисти и 
в добър вид. През зима-
та снегът редовно се по-
чиства и уличната мрежа 

КМЕТСКИЯТ НАМЕСТНИК НА С. МАРЧИНО:

„ЗА МЕН ВСИЧКИТЕ МИ 
СЪСЕЛЯНИ 
СА РАВНИ“

Малко повече от сто човека живеят в село 
Марчино. Неговият кметски наместник е 60-
годишният Димитър Петров. Той е семеен, 
зодия Близнаци, баща на три дъщери. Има 
средно специално образование, преди това е 
работил като монтажник по различни обекти, 
а също и в строителна фирма. Това е неговият 
първи мандат. Как се справя с отговорните си 
задължения като стопанин на селото, какво е 
свършено от началото на мандата досега, какви 
трудности среща и как ги решава – за това 
споделя г-н Петров за читателите на „Местен 
вестник“.

е проходима. При раздава-
нето на горските участъци 
организирахме изсичането 
им и извозването на дър-
вата за огрев по домовете 
на хората. Това бе голямо 
улеснение за тях и намере-

нието ми е тази практика 
да продължи и занапред.

През миналата година 
петима жители на Марчи-
но ползваха услугите на со-
циалния патронаж. Голям 
успех за селото е, че в края 
на 2004 година успяхме 
да регистрираме местното 
читалище. Отбелязахме по 
подходящ начин неговото 
откриване – с богата музи-
кална програма с участие-
то на любителски състави 

от Попово и ученици от съ-
седното село Априлово. 
Дойдоха ни гости и от дру-
ги селища на общината. 

Въпреки липсата на фи-
нансови средства, със соб-
ствени сили успяхме да ре-

монтираме покрива на сгра-
дата, в която се помещават 
кметството и кооперация-
та. Извършихме ремонт и 
на училищната сграда, къ-
дето сега е настанена сел-
ската библиотека. Там на 
половин щатна бройка е 
назначен човек и библио-
теката вече функционира.

С общи сили приведохме 
в ред християнските и мю-
сюлманските гробищни 
паркове и полагаме грижи 

за поддържането им в до-
бър вид. Оградихме съ-
що училищния двор с 
опазената мрежа от раз-
грабването на стопанст-
вото. Имаме магазин, 
който редовно се зареж-

да със стоки от първа не-
обходимост. Уредено е 
снабдяването на населе-
нието с хляб. Питейното 
водоснабдяване е нормал-
но, само понякога в края 
на летния сезон се налага 
въвеждането на режим при 
ползването на водата.

Престъпност в село-
то ни почти няма. Поня-
кога се извършват дреб-
ни нарушения, но краж-
би и други по-сериоз-

ни престъпления не са 
регистрирани. Направихме 
няколко акта за законона-
рушения и нещата в тази 
посока се поуспокоиха. 
Тук е мястото да се спо-
мене, че съществуват 

добри взаимоотношения 
между кметството и по-
лицейските органи, кое-
то е предпоставка за съ-
ществуването на добър 
обществен ред. Решен е 
и въпросът за медицин-
ското обслужване на насе-
лението. Два пъти месеч-
но тук идва лекар от с. 
Светлен и извършва пре-
гледи на нуждаещите се.

Безработицата в Мар-
чино, както в преоблада-

ващата част от селата в 
страната и общината, е 
много висока. По едно 
работно място има само в 
кметството и библиотеката, 
четири човека са назначени 
на работа за една година, 
двама – само за трите зим-
ни месеца и осем души по-
лучават социални помо-
щи. Общо взето населе-
нието се препитава с дреб-
но земеделие и животно-
въдство и така преживява.

Най-големият нерешен 
проблем, с който не можем 
сами да се справим, е край-
но лошото състояние на 
пътната отсечка от раз-
клона на главния път до се-
лото. Тя е с дължина око-
ло 1,5 км и е „дупка до 
дупка“, като с времето про-
дължава да се руши.

До края на мандата пред-
стои да се направи един 
мост над реката между на-
шето село и с. Долна Каб-
да. Ако намерим отнякъде 
финансови средства, ще 
извършим ремонт на учи-
лището и читалището.

Като кмет на селото, най-
важното е винаги да съм на 
разположение на хората, 
да им помагам по всякакъв 
начин и с каквото мога. За 
мен всичките ми съселяни 
са равни, не се влияя от 
партийна принадлежност, 
роднински и други връзки 
или етнически  различия. 
Мисля, че за да вървят не-
щата добре, е нужно взаим-
но уважение и доверие 
между стопанина на се-
лото и неговите жители. 
Съселяните ми винаги мо-
гат да разчитат на мен, а 
също и аз на тях.

Записа 
Кирил ЖЕЧЕВ

На 13 март в с.Горица, об-
щина Попово, специално 
назначена общинска коми-
сия проведе анкета с насе-
лението на селото с един 
въпрос: „Одобрявате ли 
дейността на кметския 
наместник Цветан Йов-
чев Стайков?“. 

Този акт се наложи пора-
ди възникнали настроения 
в селото срещу кметския 
наместник. Към 13 март 
2005 година адресно ре-
гистрираните жители на 
селото са 168. От тях 125 
(74,40 %) отговориха на 
въпроса на анкетата, като 

РЕФЕРЕНДУМ В СЕЛО ГОРИЦА
• Кметският наместник остава на поста си

109 (87,20 %) одобряват 
дейността на кметския на-
местник. 

Цветан Стойков

Пламен СЪБЕВ

Резултатите „за“ и „против“ настоящия кмет на 
село Горица са 109 срещу 16. Задавам си въпроса, дали 
този резултат не беше ясен и преди допитването. 
Отговарям си: „Сигурно“. И още един въпрос – защо 
при нас и в най-малката общност винаги има поне 
един недоволен. Той ще дава мило и драго да рови, да 
обвинява, да хули, да сочи с пръст като съдник и в 
крайна сметка ще разделя хората. Знам, че личните 
амбиции са мощен двигател. Мнозина искат да бъдат 
герои поне за един ден – цената е без значение. 

Допитването в Горица също има цена – организация, 
ангажиране на външни хора, отделно 125 човека от 
селото са изкарани, по-същество, да извършат нещо 
предизвестено. Много обществена енергия, употребена 
много евтино. 

Докато егоцентризма на този и онзи занимава об-
ществото и ангажира усилията на цели институции, 
ще продължаваме да стъпваме в стъпките си. Шест-
надесет гласа „против“ са симптом на болестта „раз-
деление“, която продължава да свива в гърчове цялото 
ни общество. 

ПОЗИЦИЯ
МНОГО ОБЩЕСТВЕНА 

ЕНЕРГИЯ, НО ПОЛЗАТА...

ЗАПОВЕД

Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под 
наем за срок от три години на следните обекти – частна 

общинска собственост:

№ Обект Адрес Площ Нач.
   (кв. м) тр.цена
1. павилион бул. „България“ 15 24,00 лв.
2. помещения 
 за мед. 
 кабинети бивша стоматология 116 22,00 лв.
3. общински 
 терен ул.„Ал.Стамболийски“ 5 8,00 лв.
4. общински 
 терен ул. „А. Златаров“ 8 8,00 лв.
5. павилион с. Зараево 44 40,00 лв.
6. павилион с. Зараево 75,00 67,50 лв.
7. общински 
 терен с. Зараево  54,00 39,00 лв.
8. помещение с. Зараево 18,00 16,00 лв.

    
Търгът да се проведе на 6 април 2005 година от 10 часа 

в заседателна зала на Община–Попово.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:

 1. Депозит в размер на  началната тръжна цена се вна-
ся в касата на Община–Попово (стая 215) до 16 часа на 
05.04.2005 г. 

2. Тръжна документация се закупува от Центъра за ад-
министративно обслужване на граждани при Община–
Попово срещу сумата от 15 лв. 

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

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

договор с Община–Попово.

Участникът, спечелил търга, се задължава в седемдне-
вен срок от връчването на заповедта по чл. 91 ал. 1 от 
НРПУРОИ да извърши плащането.

Информация за търга може да се получи всеки работен 
ден в стая 217 в сградата на Община–Попово.

Кмет на община Попово д-р Л. Веселинов

ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД

На основание чл. 16, т. 1 и глава шеста, раздел 1 и 3 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество
НАРЕЖДАМ:

Да се открие процедура за провеждане на неприсъствен 
конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на 

следните обекти – частна общинска собственост:

№ Обект Адрес Площ Нач.
   (кв. м) месеч.
    наем
1. Павилион Промишлен пазар № 5 15 30 лв.
2. Павилион Промишлен пазар № 11 24 48 лв.
3. Павилион Промишлен пазар № 14 15 30 лв.
4. Павилион Промишлен пазар № 15 15 30 лв.
5. помещение Бул. „България“ № 90 42 84 лв.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
1. Заплащане на определена цена, не по-ниска от на-

чалната
2. Запазване предназначението на обекта
3. Извършване на инвестиции по благоустрояването на 

обекта
4. Създаване на работни места
5. Опазване на района от замърсяване
6. Забрана за пренаемане на обекта.

Конкурсна документация с указания за участие в кон-
курса се закупува от Центъра за административно об-
служване на граждани при Община–Попово за сумата от 
15 лева.

Депозит в размер на началния месечен наем се внася в 
касата на общината, стая 215, до 17 часа на 04.04.2005 г.

Оферти за посочените обекти се приемат в стая 208 до 
17 часа на 04.04.2005 г.

До участие в конкурса не се допускат участници, които:
• имат задължения по минали и настоящи договорни 

отношения с Община–Попово; 
• не са представили всички необходими документи, 

посочени в конкурсната документация;
• са спечелили търг или конкурс и са отказали да склю-

чат договор с Община–Попово.
Конкурсът да се проведе на 05.04.2005 г.

Кмет на община Попово д-р Л. Веселинов

ОБЩИНА–ПОПОВО



брой 10 • 21 март 2005 година4 • ОБРАЗОВАНИЕ • 

КАКВО Е ИЗБОР?

За повечето петнайсетгодишни понятието „бъдеще“ е 
нещо мъгляво, далечно, тийнейджърската психика не до-
лавя пълния му смисъл. Твърдението, разбира се, не е об-
щовалидно, днес някои ученици все повече се замислят 
за това, което ги чака, стават все по-амбициозни. Все по-
вече разбират, че тяхната съдба зависи от самите тях.

Някои разбират, а другите? Какво да им кажем на тях? 
От опит ни е известно, че дадените наготово поучения 
не вършат работа. Затова пък можем просто да обсъдим 
възможностите, които имаме.

Човек не избира мястото, където се ражда, нито ро-
дителите си. Но за сметка на това се ражда надарен със 
свободна воля. Благодарение на нея може да избира 
как да живее и постъпва. Противоположното мнение 
е пораженческо и е жалко да се смята, че никой нищо 
не може да промени? В един известен филм се казва, 
че и най-мъничкото същество е способно да промени 
съдбата на света. Какво остава в такъв случай за своята 
собствена съдба! Всеки е господар на своето бъдеще. 
И тук стигаме до двете гледни точки. Някои хора виж-
дат само проблемите като някаква непреодолима стена 
пред тях. А другите гледат на света от по-високо и виж-
дат не само трудностите, но и техните решения. У всяко 
дете може да се възпита нагласата да преодолява труд-
ностите. И тези думи не би трябвало да се възприемат 
като поредния призив да гледаме позитивно на живота! 
Бъдещето на подрастващия е в негова собствена власт 
и това е неоспоримата истина.

ПРОФЕСИЯТА И ОБРАЗОВАНИЕТО

Професията е нещо, което ни остава за цял живот. 
Професията трябва да е призвание и ако я упражняваме 
без желание и без удоволствие от свършената работа, 
се обричаме на поражение и неадекватност. Професио-
налната реализация на човека до голяма степен зависи 
от това какви интереси има и какво му се удава още 
в най-ранно детство. Всички се раждат различни по 

„Има ли – казвам, – даскале, съдба в живота на 
човека, или няма?
– Колко пъти ще ти повтарям: и-ма! Само че 
тая съдба не е вън от човека, а вътре си в него.“

Н. Хайтов 

МОЕТО БЪДЕЩЕ – 
ИЗБОРЪТ

Мили осмокласници, наближава времето, когато ще трябва да решите къде да продължите своето 
образование. Решение, към което е необходимо да подходите сериозно, защото от него зависи вашето 
по-нататъшно развитие. И преди да направите своя избор, отговорете си на важните въпроси: „Защо 
избирам точно това място да продължа образованието си?“, „Какво ще получа тук?“.

Професионална гимназия по селско стопанство–Попово е училище с традиции в обучението на 
професионалисти в икономиката и селското стопанство, училище, което е известно на малки и големи в 
община Попово. Но все пак дали всичко за него се знае и дали е достатъчно ясно какво предлага и на какво 
залага училището днес? И ако от Селскостопански техникум то е преименувано на Професионална 
гимназия по селско стопанство, то промяната не е само в името. В началото на двайсет и първи век 
всеки, който избере да продължи образованието си в него, ще избере удобството на модерната база, 
високия професионализъм на учителския екип, качеството на съвременните методи в обучението.

вкус, талант и ориентация. Не може Айнщайн да ста-
не футболист, а Христо Стоичков – физик. Всеки от нас 
има дарба за нещо и колкото по-рано я открием, толкова 
по-професионално ще се справяме и по-голямо удовлет-
ворение от работата си ще получаваме. Това е начинът 
да бъдем щастливи. Един от проблемите на системата от 
близкото минало е, че се опитваше да накара учениците 
да бъдат отличници по всичко, което не е невъзможно, 
но е погрешно. Новите тенденции в образованието ясно 
заявяват, че не бива да се изисква детето да е всестран-
но развито – трябва да се насърчава да работи повече по 
силните си страни, а по останалите предмети да развие 
знанията и уменията си до стандартно ниво.

Как да се помогне на детето да избере училището си? 
Малко са учениците, които имат ясни желания след осми 
клас и избират сами къде да продължат образованието 
си. Затова родителите и учителите сме длъжни да ги 
насочим, да разберем кое е в интересите им.

Едно от средните училища на територията на община 
Попово, Професионална гимназия по селско стопанство, 
и през 2005 година ще обяви прием за ученици след ос-
ми клас, стремейки се да отговори на изискванията 
на времето. Новите реалности поставят нови предиз-
викателства и с въвеждането на професията – техник в 
лозаро-винарството, както и с продължаването на тради-
ционните фермер, икономист мениджър и монтьор на 
селскостопанска техника ще се предостави възможност 
за добър избор пред осмокласниците. Ръководството на 
училището подготвя кампания за популяризиране на 
специалностите и професиите, в които се обучават уче-
ниците, както и за по-добро разясняване на изгодите от 
професионалното образование в областта на селското 
стопанство. Кампанията ще включва организиране 
на училищен празник, на който ще бъдат поканени 
осмокласници от много училища – там те ще могат са-
ми да се убедят във възможностите на професионал-
ната гимназия, както и да участват в обявения кон-
курс за есе, свързано с техните представи за професио-
нално развитие и образование на тема „Моето бъде-
ще – ИЗБОРЪТ“. Също така ще бъде представен клип 

за ПГСС по Канал 9, ще бъдат публикувани мнения на 
възпитаници на професионалната гимназия, а цялата 
полезна информация за условията и реда на кандидат-
стване ще бъдат разяснени както в рекламната брошу-
ра, която може да се получи на място и от учителите, с 
които ще се срещнете, така и в интернет страницата на 
училището 

http://pgss-popovo.hit.bg

А в заключение може още да се добави, че изгодите 
от обучението в Професионална гимназия по селско 
стопанство–Попово са свързани не само с отговарящи-
те на икономическите условия и времето професии, кое-
то е доказан факт, но и с нещо, което не винаги и нався-
къде може да се намери – приятелството. Скъпи осмо-
класници, в Професионална гимназия по селско стопан-
ство ще срещнете приятели не само сред съученици, но 
и сред учители – приятели, които ви разбират и ви по-
магат!

Николай ФЕНЕРСКИ, 
учител по български език и литература 

в ПГСС–Попово

К. СВЕТОСЛАВОВ

През настоящата година 
в I ЦДГ в Попово, която е 
най-старата в града (през 
2008 година тя става на 60 
години), учат 90 деца на 
възраст от 2,5 до 6 години. 
Те са разпределени в че-

ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
• Качествено медицинско обслужване

• Отоплението – на природен газ

тири групи, една от кои-
то е подготвителна за пър-
ви клас. Персоналът º 
наброява 20 души, поло-
вината от които са педагоги-
чески кадри с много доб-
ра квалификация. Шест 
от учителките са висшист-
ки, една повишава образо-

ванието си като задочнич-
ка, останалите три са с по-
лувисше образование.

През 2004 година в дет-
ската градина бе извършен 
основен ремонт на две за-
нимални зали и на кухня-
та, а през тази зима са ре-
монтирани едно фоайе и 
коридорът. Сега децата 
имат много добри условия 
за обучение, възпитание и 
игри. Те изучават различ-
ни учебни дисциплини – 
български език, математи-
ка, обществена и природна 
среда, изобразителни из-
куства, музика, физическа 
култура и други. И естест-
вено – предвидени са мно-
го и разнообразни игри, в 
които малките палавници 
се включват с желание и 
радост. 

На високо ниво е меди-
цинското обслужване – та-
зи детска градина е единст-
вената в града, в която за 
децата се грижи лекар – 
д-р Марияна Андреева, пе-
диатър. Има също и логопед, 
който се занимава с деца с 
говорни отклонения.

В кухнята към детската 
градина се приготвя раз-

нообразна и питателна 
храна, като в менюто все-
кидневно се включва ме-
со. Тук е мястото да се 
спомене, че фирма „Тан-
дем В“ АД редовно пре-
доставя безплатно пресен 
черен дроб за децата. Под 
формата на дарение дет-
ската градина получи от 
„Родина“ АД  плат за спал-
но бельо и покривки.

През тазгодишната зи-

но те са разрушени до такава 
степен, че не стават и за ре-
монт.  Изглежда, че този въ-
прос не може да се реши – 
дори и да успеем да купим 
нови люлки и другите не-
обходими уреди, тях ги 
очаква същата участ… Ко-
гато след дни времето се 
стопли, всеки ден ще из-
насяме столчета и играчки 
за децата, след което ще ги 
прибираме в сградата.

Деца от подготвителната група в момент на игра

Драматизация на приказката „Дядо и ряпа“  
от най-малките „ученици“ – децата от I група

ма сградата на детското за-
ведение бе добре отопле-
на благодарение на включ-
ването º в газопреносната 
мрежа на града.

– Проблем ни е детската 
площадка на двора – спо-
деля директорката на за-
ведението Татяна Петрова. – 
Всички уреди са сериозно 
повредени от по-големите 
деца, живеещи в квартала. 
Прибрали сме ги в склада, 
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На 1 март 2004 година 
беше учредена първата 
неправителствена мла-
дежка организация в По-
пово. В името º „За да 
останем…“ е закодирана 
нейната основна цел – да 
се работи за осмисляне  
живота на младите в 
родния град. 

Неотдавна членовете на 
младежкото сдружение 
отпразнуваха първия му 
рожден ден. Поканиха 
всички спонсори на органи-
зацията, представители 
на институциите, с кои-
то са си сътрудничили, 
както и всички млади хо-
ра от Попово. Имаше орга-
низиран конкурс за есе на 
тема „За да останем…“, 
не липсваше празничната 
торта със свещичка, 
музика и веселие... 

За това как премина 
тази първа година за мла-
дежкото сдружение, раз-
говаряме със Станимир 
Неделчев, заместник- 
председател на Управи-
телния съвет на органи-
зацията.

– Станимире, как пре-
ценяваш изминалата го-
дина за младежката орга-
низация?

– Тази първа година мина 
в търсене и изграждане на 
собствения облик на ор-
ганизацията. Искахме мла-
дите хора да разберат кои 
сме ние, защо ни има, как-
ви са целите, които пре-
следваме. Опитахме се да 
се утвърдим като част от 
обществения живот на об-
щината.

– Колко души сега чле-
нуват в МО „За да ос-
танем…“?

– Започнахме с 47 члено-
ве – това са учредителите 
на сдружението. През го-
дината към нас се присъе-
диниха още около 30 млади 
хора. Някои от тях са под 
18 години, затова според 
устава все още не могат да 
станат действителни чле-
нове на организацията, но 
участват активно в живота 
º.

ЕДНА ГОДИНА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ „ЗА ДА ОСТАНЕМ…“

РАБОТИМ И СЕ 
ЗАБАВЛЯВАМЕ 
ЗАЕДНО
– Благодарение на 

участието ви в Общест-
вения форум и успешно 
реализирания  проект за 
младежкия център, има-
те на разположение една 
добра база със съвремен-
на техника, за да осъщест-
вявате целите си. В как-
ви насоки работихте?

– Най-голям успех за 
нас беше реализацията на 
проекта „Една осмисляща 
и здравословна алтерна-
тива“, финансиран от Ми-
нистерството на младеж-
та и спорта. Участниците 
в него получават теоре-
тична подготовка за пове-
дение в планината, като 
всяко от четирите обуче-
ния завършва с поход, къ-
дето наученото се при-
лага на практика от мла-
дите туристи. Вече успеш-
но се реализираха пър-
вите два модула. Една 
четвърт от целевата група 
са възпитаници на Дома 
за деца, лишени от роди-
телски грижи. Чрез това си 
участие те се интегрират в 
младежката организация 
и така се включват в об-
ществения живот на гра-
да. Като краен ефект от 
този проект се очаква да 
бъде изграден постоянно 
действащ екопатрул от 15 
млади хора.

– Знам, че активът на 
организацията ви беше 
на обучение за това как се 
изготвят проекти. Имате 
ли и други идеи, чиято 
реализация предстои?

–  Подготвихме и канди-
датствахме с проект 
пред Балкански тръст 
за демокрация, който ус-
пешно премина първото 
ниво на одобрение. Това е 
нещо като дипломатическа 
школа, която цели изграж-
дане на мрежа от обуче-
ни млади хора, които да 
бъдат делегати в общин-
ските и регионални орга-
ни на управление. Това 

е в съответствие с Евро-
пейската харта за учас-
тие на младите хора в 
живота на общностите. 
Очакваме да получим под-
крепата на Общинския съ-
вет–Попово един от нас да 
стане делегат и да участ-
ва в неговата работа, от-
стоявайки интересите на 
младежите в  общината.

– В какви други насоки 
действа младежката ор-
ганизация?

– Включваме се във 
всички общински инициа-
тиви, в които ние, младите, 
намираме мястото си. Ак-
тивно участвахме в анти-
спин кампанията, за 1 март 
зарадвахме много деца в 
градските училища с мар-
теници, на Трети март под-
несохме венец пред Рус-
кия паметник в града. Бях-
ме част от журито на кон-
курса за Мис и Мистър 
Гимназия и т.н. Имаме по-
стоянен клубен живот, кой-

то осмисля времето ни. До-
ри извън Младежкия цен-
тър живеем с неговите про-
блеми. Сформира се един 
екип, който не само работи 
заедно, но и се забавлява 

заедно.

– Имате нужда от под-
крепа, получавате ли я?

– Ценното през тази го-
дина са партньорствата и 

приятелствата, които на-
шата организация създаде. 
Искаме да благодарим на 
всички, които застанаха 
до нас и ни подкрепиха в 
първите ни стъпки. Те са 
много и не можем да ги из-
броим всички. Ще кажем 
само, че за честването по 
случай една година от съз-
даване на сдружението ни 
помогнаха Популярна бан-
ка, „Разяреният лъв“, вин-
пром „Дионисий“, фирма 
„Йолита“ и читалище „Св. 
св. Кирил и Методий“, кои-
то ни предоставиха зала и 
техника. Още веднъж бла-
годарим и вярваме, че и 
занапред ще работим заед-
но.

Въпросите зададе 
Маруся МИЛУШЕВА

МЛАДЕЖКИ КОНКУРС
Младежкият център обяви конкурс на тема „За 

да останем…“. В него се включиха 11 души на 
различна възраст с 12 есета. 

Журито в състав Румяна Трифонова (филолог), 
Соня Димитрова (филолог) и Христина Боянова 
(студентка по философия) определи следното кла-
сиране:

Първо място – Александра Иванова, ученичка 
в ХІ клас в гимназия „Христо Ботев“.

Второ място – Биляна Петкова – ученичка в Х 
клас в гимназия „Христо Ботев“.

Трето място – Теодора Денчева, учителка в 
ПГСС.

Отличените получиха като награда националния 
флаг, предоставен от фирма „Йолита“. За победител-
ката Александра Иванова имаше и талон на стой-
ност 50 лева за магазин за облекло.

Александра ИВАНОВА
ХІ-а клас, гимназия 
„Христо Ботев“

Човек, изминавайки своя 
път, често се изправя пред 
дилемите, които му пред-
лага животът. Понякога те 
не са толкова значими, но 
има и случаи, в които пра-
вилният избор изиграва 
важна роля за битието, кое-
то му предстои.

Родното или чуждото, 
близкото или далечното, 
познатото или новото, да 
останем или не? Ние сами 
трябва да решим.

За да останем. Къде? В 
малкия град, в малката дър-
жава? За човека няма по-
скъпо от родното – роди-
телите, родния дом, род-
ната страна. Не сме ли жи-
вели и не живеем ли все 
още сред тях? Може би, 
неоценили стойността 
им и това, което са ни да-
ли по време на нашето из-
растване и формирането 
ни като личности, ние про-
дължаваме да мечтаем за 
далечни светове и да пла-

ЗА ДА ОСТАНЕМ
нираме своите малки и го-
леми бягства. Но не е ли 
време да се замислим? Да 
разберем, че не чуждото е 
примамливо, а точно род-
ното, просто защото е наше.
Защото и най-екзотичното 
място на света се оказва 
пусто, ако до нас липсват 
близки на сърцето ни хора. 
Не са малко случаите, в 
които  напусналите страна-
та ни след това с нетърпе-
ние очакват срещата с ба-
щината къща, с познатите 
улици  и старите прияте-
ли. Една дълбока дебеля-
новска тъга е проникнала 
в съзнанието им. Но не 
само мисълта връща тези 
хора, а самото чувство за 
принадлежност към родо-
вия корен.

Мнозина творци от бъл-
гарската култура са напи-
сали свои произведения, 
импулсирани от родното. 
И художници, и поети, и 
композитори са претворя-
вали  природата, доброде-
телите на българина, геро-
ичните дела на неизброими 
исторически личности и 
всичко онова, достойно да 
бъде възпято в  цвят, стих 
или звук.

 Тези българи са останали 
верни на родината и на 
себе си.

Защо трябва да останем? 
За да реализираме нашите 
възможности и да се пре-
върнем в пример за следва-
щите поколения. Някои от 
нас може би не харесват об-
ществото, в което живеем. 
Нека тогава да останем 
и да променим това. За 
всички е ясно, че един чо-

век не е достатъчен да на-
прави драстични промени, 
но същият този един чо-
век може да дирижира цял 
„оркестър“, ако притежа-
ва сила на духа, морални 
устои и воля за борба с кон-
сервативното и порочното.

Всеки от нас си е из-
градил свои принципи и 
норми, които си поставя за 
цел да спазва. Но понякога 
обстоятелствата налагат 
да прекрачим част от тях 
и ние чувстваме, че сме 
сгрешили и изневерили 
на самите себе си. Дъ-
лъг път трябва да извър-
вим, преодолявайки несъ-
вършенството на собстве-
ната си природа, за да 
стигнем отново до начало-
то, до вярата, до забраве-
ната посока. Затова нека 
останем верни на себе си и 
на това, че желаните цели 
се постигат единствено 
чрез упоритостта в преодо-
ляването на препятствията 
и реалната представа за 
собствените възможности.

Говорейки конкретно за 
нашия малък град Попово, 
очевидно е, че не са малко 
младите хора, които са го 
напуснали. Рядко са тези, 
които са се завърнали и 
останали. Всеки си има 
причина да бъде там или 
тук. Но една от тях, свър-
зана с неоставането, е мо-
же би страхът. Страх, че в 
този град няма да успеят 
да се реализират (като лич-
ности сред обществото; 
в професионален план 
или пък във финансов ас-
пект), няма да постигнат 
желаното от себе си, защо-

то няма какво да им пре-
достави градът. Но резул-
тат не се постига само 
чрез желания, а и чрез 
усилия и преодоляване на 
страха от трудностите. И 
както е казал Оскар Уайлд: 
„Успехът съпътства сил-
ния, несполуката преслед-
ва слабия.“ Затова упорито 
защитавам идеята: „Да ос-
танем!“ Нека предоставим 
този шанс на града ни – да 
има нас, за да има бъдеще.

Да останем в Попово, 
да останем в родината, 
да бъдем българи, за да 
бъдем щастливи. Когато 
сме далеч от близките и 
обичаните от нас хора, да-
леч от средата, която ни 
е заобикаляла години на-
ред, от родното, едва ли 
ще живеем в уюта на соб-
ствените си мисли. Щас-
тието не е константна вели-
чина. За всеки човек то 
има различни стойности и 
се измерва чрез различни 
моменти от битието му. 
Но тези мигове на щастие 
не са ли се случили точно 
тук  – в началото на пътя, 
под родната стряха, на поз-
натата улица, при стари-
те приятели?  Нека осмис-
лим това, да останем, за да 
вкусим от щастието, за да 
открием вярната посока и 
онзи простор, в който няма 
невъзможни полети.

„Ако човек се зарече с 
душа и сърце да достигне 
нещо конкретно, ако тряб-
ва да изкачи скала, той ще 
я изкачи; ако трябва да 
премине блатото…ще го 
премине“ (Оскар Уайлд).

Аз вярвам в това.

Станимир Неделчев
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СПОРТ

Търговище
ул. „Ст.Караджа“ № 4

тел. 0601/6 77 50

С ВАС, 
КЪДЕТО И ДА СТЕ!

e-mail: nrt@mail.bg

НР   ърговище   90,4 FMТ

На 9 и 10 април 
здравен център „ДАР“–

София 
ще прави прегледи 

в Попово. 
Гостуващ лекар 

е д-р Румяна Цанкова 
специалист по 

хомеопатия, 
фитотерапия, 

разделно хранене и 
ирисодиагностика.

За повече информация: 
тел. 2-75-10

Продавам тристаен панелен апартамент в Тър-
говище до болницата – много добро състояние.  
Тел. 089 9 051 325. 3-3

•••
Продавам полуремарке 90 кубика с лиценз.  

Тел. 088 9 225 085. 6-2
•••

Продавам едностаен в Бухово, София, тел. 088 7 
985 156; 02/994 21 67.

•••
Продавам бали люцерна, тел. 0608/27 115.

ЗАПОЗНАНСТВА

Младолик елегантен и разведен господин от 
Варна, среден ръст, на 57 години, материално и жи-
лищно добре осигурен, желае сериозна връзка с 
неангажирана подходяща жена със слаба фигура, 
от 40 до 51 г. Адрес: Варна 9000, п.к. 546, Ненов.

•••
Разведен шуменец на 60 години, сам, добре 

обезпечен, запазен и начетен, търси съжителство 
с жена на 50–55 години. Тел. 054/66 678, Калю.

ПРОДЖАБИ

БЮРО ПО ТРУДА–ПОПОВО

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 
КЪМ 16 МАРТ 2005 ГОДИНА

Длъжност Брой Образование
  (квалификация)
Пастир по чл.36/1 от ЗНЗ 1 Основно
Пастир по чл.55/А от ЗНЗ 1 Основно
Работник в дърводобива 
по чл. 36/1 1 Основно
Механизатор по чл. 37 1 Квалифик. 
  тракторист
Счетоводители 2 Висше или 
  средно специално
Шофьор кат. Е и АДР 1 Средно
Работници 2 Средно
Машинист в дърводобива
по чл. 36/1 1 Основно

Дирекция „Бюро по труда“–Търговище

• главен счетоводител – висше икономическо образо-
вание – 1

• счетоводител – висше икономическо образование
• помощник фармацевт – полувисше образование
• системен администратор  – средно специално обра-

зование – 1
• монтажи поддръжка на елсистеми – средно спе-

циално образование – 1
• шлосер монтьор – средно спец. образование – 1
• шофьор, категория Е – 4
• шофьор на товарен автомобил – средно образова-

ние и ADR – 1
• барман – средно образование – 2
• сервитьор – средно образование – 3
• готвач – средно образование – 2
• барман-сервитьори – средно образование – 2
• общи работници в строителството – средно обра-

зование – 2
• арматуристи – средно образование – 2
• шпакловчици – средно образование – 2
• фаянсаджии – средно образование – 2
• доячи на крави – основно образование – 2
• общ работник – средно образование – 2
• общ работник в строителството – средно  образова-

ние – 2
• автобояджия – средно образование – 2
• автотенекеджия – средно образование – 2
• автомонтьор – средно образование  – 2
• хладилен техник  – средно спец. образование – 1
• техник  – средно специално образование – 1
• електротехник – средно специално образование – 2
• монтьор машинист – средно образование – 1 
• тракторист – средно образование – 2 
• шивачки – основно образование – 28
• оверложка – основно образование – 1
• гладачка – основно образование – 1

Дирекция „Бюро по труда“–Омуртаг 

• продавач – средно образование – 1

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 
В ТЪРГОВИЩКА ОБЛАСТ  

КЪМ 14 МАРТ 2005 ГОДИНА

Във връзка с изменена-
та и допълнена национал-
на програма „От социал-
ни помощи към осигуря-
ване на заетост“ обръща-
ме  внимание на работода-
телите от двете общини По-
пово и Опака на следните 
нови моменти:

• Разширява се обхватът 
на работодателите, които 
могат да кандидатстват с 
проекти по Програмата в 
дейности от основното им 
производство в областта 
на земеделието. Изисква 
се да бъдат  регистрирани 
по Закона за подпомагане 
на земеделските произво-
дители (ЗПЗП) и/или За-
кона за тютюневите изде-
лия (ЗТТИ) – физически 
лица, еднолични търговци, 
търговски дружества и 
кооперации. Физическите 
лица, работодатели по про-
грамата, следва да се ре-
гистрират като осигури-
тели в териториалното по-
деление на НОИ.

• Работодателите по про-
грамата – предприятия без 
държавно и/или общинско 
участие, могат да разкри-
ват работни места и в дей-
ности от основното си 
производство, с изключе-
ние на комунално-битови 
дейности и покупко-про-
дажба на стоки.

14 март 2005 година

ДИРЕКЦИЯ 
„БЮРО ПО ТРУДА“–

ПОПОВО
Попово, 7800, 

пл. „Александър 
Стамболийски“ № 2

Шест гола и безобразно съдийство на-
блюдаваха повече от 400 зрители в сре-
щата от ХVІІІ кръг на „Б“ ПФГ между от-
борите на „Светкавица“ и „Рилски спор-
тист“.

С две неотсъдени дузпи, нееднакъв 
критерий при показване на наказателни 
картони и оставяйки ненаказана откро-
вено симулативната игра на самоковци, 
съдията Ивайло Петров опорочи един 
мъжки и изпълнен с много емоции и 
обрати мач. 

Веднага сред началния съдийски сиг-
нал домакините се настаниха трайно в 
половината на „Рилски спортист“ и само 
пропуските на Янчев, Василев и Вълев 
не им позволиха да отбележат ранен 
гол. Все пак в 31 минута след пробив 
отляво Комитов центрира и централният 
нападател Вълев с красив плонж и удар с 
глава изведе „Светкавица“ напред – 1:0. 
Радостта на домакините трая точно една 
минута, когато при ответната атака Ан-
дреев бе оставен непокрит отдясно и из-
равни резултата – 1:1. 

Веднага след началото на второто по-
лувреме търговищките защитници на-
правиха несполучлив опит за изкустве-
на засада, като по този начин дадоха 
възможност на Чалъков да остане очи в 
очи с Щерев и опитният футболист не 
сгреши за 1:2. Домакините не изгубиха 
присъствие на духа, настаниха се трай-
но пред вратата на Пл.Петров и в 56 ми-
нута от около 25 м Вели майсторски за-
боде топката в горния десен ъгъл, въз-
становявайки равенството – 2:2. И тук 

ФУТБОЛ

СВЕТКАВИЦА–РИЛСКИ СПОРТИСТ – 3:3

се намеси съдията Ивайло Петров, който 
в 60 минута единствен не видя груб 
фаул на Крумов срещу Христов, който 
бе изведен очи в очи със самоковския 
вратар. Правдата възтържествува в 65 
минута, когато триходова комбинация 
Янчев–Вълев–Курдов изведе последния 
в чиста позиция и той бе безпощаден – 
3:2. И тук отново съдията напомни за 
себе си, когато вместо да отсъди 11-мет-
ров наказателен удар за груб фаул срещу 
Христов в наказателното поле, той му 
показа жълт картон за симулативна 
игра. След тази съдийска изцепка цяло 
чудо бе, че и двата отбора завършиха 
срещата в пълен състав. В 72 минута от-
ново двойката централни защитници на 
домакините сгреши, оставяйки непокрит 
Пътников във вратарското поле, и той 
с глава оформи крайното 3:3. Оттук на-
татък футбол не се игра. Гостите прека-
раха близо 20 минути в  ненаказано без-
разборно чистене на топката след съ-
дийски сигнал и лежане по терена. Се-
дем пъти за това време носилката вли-
за на терена, но съдията реши, че са за-
губени само 4 минути, време крайно не-
достатъчно на домакините да направят 
нещо повече от равенство. След мача от 
треньорския щаб на „Светкавица“ зая-
виха, че съдията е обслужвал чужди ин-
тереси, а футболистите от Самоков са 
били допълнително стимулирани от тре-
ти отбор.

В следващия XIX кръг на 19 март от 
15 часа „Светкавица“ гостува на „Ми-
ньор“– Бобов дол.

„Светкавица“: Щерев, Арабов (53 – Хамдиев), Василев, Стоянов, Дамянов, Ян-
чев, Вълев (71 – Мустафов), Комитов, Христов, Бейтулов (47 – Курдов), Вели

„Рилски спортист“: Петров, Иван Иванов (47 – Карагеоргиев), Крумов, Гемеджиев, 
Чалъков, Андреев (Ивайло Иванов), Виденов (58 – Панев), Маринов, Пътников, Соколов

Главен съдия: Ивайло Петров
Жълти картони: Василев, Вълев, Христов, Стоянов (Светкавица); Иван Иванов, 

Панев, Маринов, Пътников, Соколов  (Рилски спортист)
Стадион: „Димитър Бурков“; 400 зрители

На 13 март след обяд на добре подгот-
вения терен на градския стадион в По-
пово се игра поредната среща от фут-
болното първенство в Североизточна 
„В“ група между местния отбор „Чер-
ноломец“ и гостуващия „Орловец“ от 
добруджанското село Победа.

Още в началото на мача шансът бе 
на страната на гостите и те пове-
доха в резултата. До края на по-
лувремето и през втората част на 
срещата поповските футболисти 
„натиснаха“, но през този ден им 
липсваше спортно щастие и топ-
ката все не намираше вратата на 
гостуващия тим. Два пъти гре-
дата и страничният стълб бяха по-
следна преграда пред мрежата на 
футболистите от „Орловец“, пък 
и съдийската тройка като че ли 
„удари едно рамо“ на гостите... 
Все пак усилията на домакините 
се увенчаха с успех и 20 минути 

РАВЕН РЕЗУЛТАТ У ДОМА

Катерина РУСЕВА 

В съботния ден на 12 
март поповските любители 
на волейбола станаха сви-
детели на тройна победа 
на момичетата (VII–VIII 
клас) на волейболен клуб 
„Черноломец“. Постигнати 
бяха три домакински успе-
ха от първия кръг на офи-
циалните състезания на 
БФВ от регион „Добруд-
жа“. Петте отбора съпер-
ници в групата бяха пред-
ставителите на домакините 
„Черноломец–Попово“, 
„Черно море“ и „Спартак“ 
от Варна, „Дунав“ (Русе) и 
„Омуртаг“. За съжаление 

ВОЛЕЙБОЛ

ПОПОВСКИТЕ МОМИЧЕТА –  
НА ФИНАЛЕН ТУРНИР

преди края на срещата „Черноломец“ 
изравни. До последния съдийски сигнал 
мачът се игра предимно в полето на 
гостуващия отбор, но резултатът 1:1 не 
бе променен. Заслужава да се отбележат 
и проведените две-три контраатаки на 
гостите, когато вратарят на „Черноломец“ 
се наложи да демонстрира майсторство. 

отборът на Омуртаг не се 
яви и загуби служебно.

Ето и резултатите от от-
делните срещи:

„Черноломец–Попово“–
„Спартак“ (Варна) 3:2

„Черноломец–Попово“–
„Черно море“ (Варна) 3:0

„Черноломец–Попово“–
„Дунав“ (Русе) 3:0

„Спартак“ (Варна)–
„Дунав“ (Русе) 3:0

„Черно море“ (Варна)–
„Дунав“ (Русе) 3:1

Срещата между двата 
варненски отбора се е 
играла предварително и 
е завършила при резултат 
3:0 за „Спартак“.

Според регламента на 

турнира, за победа се 
дават 3 точки, за загуба – 1 
точка, а при неявяване не 
се присъждат точки.

В крайното класиране 
лидер е поповският отбор 
„Черноломец“ с максимума 
от 6 точки, следван от 
„Спартак“ – 5 точки, „Чер-
но море“ – 4 точки и „Ду-
нав“ – 3 точки.

Финалният турнир ще 
се проведе в Шумен на 
26 и 27 март. Заелите пър-
вите две места отбори се 
класират директно за но-
вото първенство, а тези на 
трето и четвърто място ще 
играят в допълнителен ква-
лификационен турнир.

Произведен 30-те години 
на миналия век. 

Много добре запазен. 
Цена 350 лв.

GSM 088 6 265 532 



брой 10 • 21 март 2005 година 7• СПРАВОЧНИК •

МЕСТЕН ВЕСТНИК Редакционен екип:
Пламен Събев, Веселин Йорданов, 
Кирил Жечев, Маруся Милушева

Адрес на редакцията
Попово 7800, пл. „Ал. Стамболийски“ № 1, 

0608/225 77, е-mail: mesten_vestnik@popovo.bg

Предпечат: „Издателство Зограф“ ЕООД–Варна

Печат: „ПИК–България“ АД–Варна
издание на общините 
Попово и Опака
ISSN 1312–4420

КАНАЛ 1

Канал 1 20.40

„АГЕНТ XXL“
САЩ, 2000 г.

Нова ТВ 20.30

„ДЖАК И САРА“ 
комедия

Би Ти Ви 22.30

„УЧИЛИЩЕН БУНТ“
САЩ, 1999 г.

7800 Попово
бул. „България“ 103,

вх.Б, ет.1
тел. 0608/222 33

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

       

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

 „Семейни войни“
11.45 Календар
12.00 Кино Нова
12.30 „Морска сол“ (п)
13.30 Разследването 
 на Да Винчи“, 29 еп.
14.30 „Спрайт екстрийм“
15.00 „29-а улица“
17.00 „Уил и Грейс“
17.30 Най-доброто 
 от Биг брадър (п)
19.30 Календар
20.00 „Морска сол“
20.30 „Джак и Сара“, 
 комедия
22.30 Горещо 
23.30 Календар
  0.00 „История от Бронкс“, 
 драма
  1.30 „Куиз“ 
  2.00 „Кръгът на Доусън“ 
  3.00 „29-а улица“ (п)
  5.00 „Джак и Сара“ (п)
  6.45 Музика

НЕДЕЛЯ, 20 март

  7.00 Музика
  7.30 Иконостас
  8.00 Анимация
  9.00 Детски свят
  9.30 Анимация
10.00 „Кръгът на Доусън“
11.00 „На кафе“ – 
 специално издание
11.45 Календар
12.00 Една седмица 
 с „Коритаров Live“
12.30 Тази седмица в 
 „Детектор на лъжата“
13.30 „На чисто“
14.00 „Gillette супер спорт“
14.30 Автохит
15.00 Спортен свят
17.00 На четири очи 
 с Цветанка Ризова
18.00 „Гувернантката“
18.30 Най-доброто от 
 „Господари на ефира“
19.30 Календар
20.00 „Морска сол“
20.30 „Враг пред портата“
23.00 „Болница „Кралството“
  0.00 Календар
  0.30 Кречетало
  1.30 „Отчаяно бягство“
  3.00 Най-доброто от 
 „Господари на ефира“ 
  4.00 „Враг пред портата“
  6.00 „Кръгът на Доусън“
  6.30 Музика

20.00 „Бащата на булката“, 
 2 част
22.00 bTV новините 
22.30 „Али Макбийл“
23.30 „Сблъсък“ (п)
  1.00 „Бързи пари“
  1.40 bTV репортерите (п) 
  2.10 В десетката (п)
  3.10 bTV новините   
  3.40 Треска за злато (п)
  4.00 Бизнесът (п)  
  4.30 Живот на скорост (п)
  5.00 Риск печели, 
 риск губи (п)
  5.30 @.знам  (п)

ПЕТЪК, 18 март

  6.30 „Сибил“ (п)
  6.55 Здравей, България
  9.05  „Клонинг“
10.00 На кафе
11.45 Календар
12.15 Нова ТВ шоп
13.15 „Блясък“ (п)
13.45 „Богати и жестоки“
14.30 „Военна прокуратура“
15.30 „Блясък“, 1169 еп.
16.00 Биг Брадър (п) 
17.00 „Отдаденост“
18.00 „Шеметната Анастасия“
19.00 Семейни войни
19.30 Календар
20.00 Господари на ефира
20.30 „Имаш поща“
22.00 „Военна прокуратура“
23.00 „Коритаров Live“
23.30 Календар
  0.00 „От местопрестъпле-
 нието. Лас Вегас“ 
  1.00 Господари на ефира (п)
  1.30 „Куиз“ – 
 интерактивна игра
  2.00 „Автохит“ (п)
  2.30 „Животните 
 представят“ (п)
  3.00 „Отдаденост“ (п)
  4.00 На кафе (п)
  6.00 Музика

СЪБОТА, 19 март

  7.30 Иконостас
  8.00 Детски аним.филми
  9.00 „Животните 
 представят...“
  9.30 Детски аним.филм
10.00 „Кръгът на Доусън“
11.00 Най-доброто от 

20.00 По света и у нас
20.40 Неделна киновечер:
 „Агент XXL“ 
22.20 Елит
22.50 Мело тв мания
23.30 По света и у нас
23.40 Джубокс: 
 Любовни квартири
  0.10 Техно
  0.40 „Чай“ (п)
  2.40 Видеоклипове
  3.25 От и за 
 Великобритания
  3.45 Документален филм
  4.35 Непозната земя (п)
  5.05 Мело тв мания (п)
  5.45 Рекламна пауза (п)
 

ПЕТЪК, 18 март

  6.00 Детските сериали на 
 Джетикс
  7.00 Тази сутрин – инфор-
 мационно предаване
  9.30 Бон апети
10.00 Искрено и лично
11.00 „Осъдена“
12.00 bTV новините
12.30 Шоуто на Слави
13.30 „Сезони на сърцето“, 
 тв сериал, 4 еп.
15.00 „Пасадена“, 4 еп.
15.30 „Робобуболечки“
16.00 „Тутенщайн“
16.30 Риск печели, риск губи
17.00 „Бедната Настя“, 24 еп.
18.00 „Всички обичат 
 Реймънд“
18.30 Вот на доверие
19.15 Треска за злато
19.30 bTV новините
20.00 Най-смешните живот-
 ни и хора на планетата
20.30 Без думи
21.00 „Всички обичат 
 Реймънд“
21.30 „Тя и той“
22.00 bTV новините
22.30 Шоуто на Слави
23.30 „Приятели“
  0.00 Вот на доверие (п)
  0.40  „Бързи пари“
  1.20 Море от любов (п)
  2.20 Бон апети (п)
  2.45 bTV новините
  3.10 „Осъдена“ (п)
  4.10 Искрено и лично (п)
  5.00 „Бедната настя“ (п)

СЪБОТА, 19 март

  6.00 Физиотоника 
  6.30 Бъдете здрави! 
  7.00 Бон апети 
  7.30 „Ю-Ги-О!“
  8.30 Бъдете здрави! 
  9.00 Кой е по-по-най 
10.00 Огледала 
11.00 Бон апети
11.30 Глобусът 
12.00 „Всички обичат 
 Реймънд“
12.30 „Двама мъже и 
 половина“
13.00 „Мъпетите от космо-
 са“ игр.филм (САЩ)
14.30 Иначе
15.00 Споко 
16.00 Българският ТОП 100
17.00 Живот на скорост
17.30 Море от любов 
18.30 Треска за злато 
18.45 Сеизмограф
19.30 bTV новините 
20.00 „Бащата на булката“ 
 (САЩ), 1 част
22.00 bTV новините 
22.30 „Училищен бунт“ 
 (САЩ, 1999 г.) 
  0.15 „Бързи пари“ 
  0.45 Филм
  2.15 БГ ТОП 100
  3.15 bTV новините
  3.50 Сеизмограф  (п)
  4.40 Глобусът  (п)
  5.00 Споко (п)

НЕДЕЛЯ, 20 март

  6.00 Физиотоника 
  6.30 Кой е по-по-най (п)
  7.30 „Ю Ги О!“
  8.30 Кльомба. Знам 
  9.00 Сблъсък 
10.30 В десетката
11.30 Бизнесът 
12.00 Другата България 
12.30 „Двама мъже и 
 половина“
13.00 „Милиардерът“ (САЩ)
15.00 „Часът на Нешънъл 
 Джиографик“
16.00 „Тя и Той“
16.30 УЕФА – обзор
17.00 Зона спорт
17.30 „Кварталът на 
 богатите“, 1 еп. 
18.30 Треска за злато 
19.00 bTV репортерите 
19.30 bTV новините 

ПЕТЪК, 18 март

  6.15 Дързост и красота
  7.00 Денят започва
  9.30  Телепазарен 
 прозорец
  9.45 Цветен магазин
10.00 Защо не с Марта 
 Вачкова 
11.00 Парламентарен 
 контрол
12.00 По света и у нас
12.20 Парламентарен 
 контрол
14.00 Телепазарен 
 прозорец
14.15 Зимни музикални 
 вечери–Пазарджик
15.00 Улица „Сезам“
16.00 „Футболът не е за 
 момичета“, тв новела
16.15 Телепазарен 
 прозорец
16.30 Здраве
16.50 Здравно осигуряване
17.00 По света и у нас
17.10 Новини 
 на турски език
17.20 Дневникът
17.50 Вкусно
18.00 „Дързост и красота“
18.45 Частен случай
18.50 Седмица с 
 Ивайло Лаков
19.30 „Далеч от съвър-
 шенството“, 22 еп.
20.00 По света и у нас
20.50 Панорама
21.50 „Под прикритие“
22.35 „Звезди. Джони  Хо-
 лидей и приятели“
23.50 По света и у нас
  0.00 „Блясъкът на слава-
 та“ (САЩ, 1997 г.)
  1.30 Джубокс
  2.10 Здраве (п)
  2.30 Видеоклипове
  3.00 Британски хоризонти
  3.30 Документален филм
  4.20 Седмица (п)
  4.50 Панорама (п)
  5.50 Игрален филм
  
СЪБОТА, 19 март

  7.30 Заедно: 
 „Толерантността“
  7.50 Телепазарен 
 прозорец

За времето между 4 и 
11 март в с. Глогинка, 
община Попово, неиз-
вестно лице демонтира и 
открадва 11 броя бетоно-
ви плоскости от покрив 
на обор, собственост 
на местната земеделска 
кооперация „Съгласие–
125“. Полицейските орга-
ни са разкрили крадци-
те – С.С.О., 54-годишен 
и И.А.И., 64-годишен – и 
двамата от същото село.

•••
На 11 март, при из-

вършена проверка в 
с. Подгорица, община 
Търговище, е установе-
но, че 30-годишният 
Ю.Р.Ю. извършва в дома 
си търговска дейност – 
изкупуване на отпадъци 
от черни и цветни ме-
тали, без да има раз-
решение за това. Уста-
новено е още, че и лицето 

Д.И.М., 22-годишен, от то-
ва село също извършва тър-
говска дейност с метални 
отпадъци без разрешение.

•••
За времето от 11,30 часа 

на 11 март до 9 часа на 
следващия ден, от базата 
на „Пътинженерингстрой“ 
АД–Търговище, намираща 
се в близост до с. Кардам, 
община Попово, неизвест-
но лице демонтира и от-
крадва един електромотор, 
11 килов., на неустановена 
стойност.

•••
На 13 март около 14,30 

часа в с. Пробуда, община 
Търговище, лицето С.Х.Т., 
32-годишен от Търговище, 
след употреба на алкохол 
прониква в къщата на 
Джулия Маркова и чрез 
счупване е увредил про-
зорци на входно остъкле-

ние, телевизор „Респром“ 
и домакинска посуда. Ще-
тите са на неустановена 
стойност.

•••
На 13 март за времето 

между 11 и 14 часа в с. Га-
гово, община Попово, не-
известно лице влиза в не-
заключения дом на Басри 
Мехмедов, 64-годишен и 
извършва кражба на сума-
та 130 лева от портмоне, 
оставено на масата.

•••
На 13 март около 16,40 

часа на тел. 166 в РПУ–
Търговище е получено 
анонимно обаждане за по-
ставено взривно устройст-
во в ОУ „Иван Вазов“ в гра-
да. След извършената про-
верка такова устройство 
не е открито. Директорка-
та Таня Жечева е подпи-
сала констативния прото-

кол. Поради неделния ден 
учебни занятия не е има-
ло.

•••
На 13 март в с. Зараево, 

община Попово, около 
13,30 часа възниква пожар 
в дома на 34-годишния 
Нури Нуриев, вследствие 
на който е починала дъ-
щеря му Зинеп Нуриева. 
Причина за пожара е не-
правилно и необезопасено 
използване на печка на 
твърдо гориво. Щетите от 
пожара са изгорели 50 кв.м 
покривно конструкция, 80 
кв.м каратаван, две легла, 
покъщнина и лични доку-
менти.

•••
На 13 март около 20,30 

часа в РПУ–Омуртаг е 
получен сигнал, че пре-
дишния ден, около 22,30 
часа в дома на 83-годиш-

ния Митко Арсов три не-
известни лица след нана-
сяне на побой са изнаси-
лили 19-годишната С.А.Ц. 
от Омуртаг. Същата е нас-
танена в АГ отделение на 
търговищката болница за 
наблюдение.

•••
На 14 март около 16,30 

часа в шлосерския цех на 
фирма „Алгара“ при рабо-
та с машина „Апкант“ се 
е самонаранил 54-годиш-
ният Румен Савов от Тър-
говище. Вследствие злопо-
луката са премазани осем 
пръста на двете му ръце. 
Пострадалият е приет в 
търговищката болница без 
опасност за живота.

•••
На 14 март около 12,00 

часа в с. Черни бряг, об-
щина Антоново, неизвест-
но лице чрез заплаха и 
употреба на сила е напра-
вило опит да  отнеме па-
рична сума от 78-годиш-
ната Гица Тренева от съ-
щото село. Скоро полицей-

ските органи разкриват 
извършителя – 54-годиш-
ния П.С.И. от същото 
село.

•••
На 15 март около 0,30 

часа в с. Пъдарево, общи-
на Омуртаг, възниква 
пожар в дома на 60-го-
дишния Мухарев Сюлей-
манов. Изгарят 90 кв.м 
покривна конструкция. 
Причина за пожара е не-
правилно използване на 
отоплителен уред.

  8.05 Национален кален-
 дар: Тодоровден
  8.10 Дисни!
  8.55 „За животните – 
 с любов“
  9.25 Алабала
  9.55 „Приказките от наше-
 то детство“
10.45 Документален филм:  
 „Зимни етюди“
11.15 Памет българска 
12.00 По света и у нас
12.20 Студио 
 „Частен случай“ 
12.50 „Минута е много“
13.40 „От дума на дума“
14.10 Знаци по пътя: 
 „Климент Денчев“
14.40 Атлас: „Благословена 
 земя – Грузия“
15.10 Япония днес
15.20 Футбол: 
 „Марек“–„Левски“ и 
 ЦСКА–„Нафтекс“ 
18.00 Суматоха
18.30 Златен фонд на БНТ:
 Трио Бо-Бо-Бо
19.00 Вижте кой… 
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Кинопарад: „Алената 
 буква“ (САЩ, 1995 г.)
22.20 Рекламна пауза
23.30 Трето полувреме
  0.20 По света и у нас
  0.30 Джазтайм
  1.00 „До дупка“ 
 (САЩ, 1997 г.)
  2.30 Суматоха (п)
  3.00 Памет българска (п)
  3.45 Видеоклипове
  4.40 Британски хоризонти
  5.10 Вижте кой (п)
  6.00 „До дупка“ (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 20 март

  7.25 Бразди
  8.00 Телепазарен 
 прозорец
  8.15 Дисни!
  9.00 Палавници
10.00 Чай
12.00 По света и у нас
12.20 Тест на нацията (п)
15.35 Непозната земя
16.05 Неделен стадион
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30 Всяка неделя
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• КАПАНЦИ •

ДА ПОЧЕРПЯТ 

ИМЕННИЦИТЕ

19 март
Божидар(а), Доротея, 
Тодор, Теодор
24 март
Захари(на)

Пеньо СТОЯНОВ

Някога, допреди 30–40 
години, те бяха 38 в земли-
щето на селото ни. Кажи-
речи във всеки дол имаше 
чешма. Градели предците 
ни. И днес, ако застанеш 
пред чучура на чешмата 
във Вълчи дол, преди 
да пийнеш, непременно 
ще плиснеш лицето си 
с две-три шепи вода. И 
ще се дивиш и питаш как 
са возели камъните за 
чешмата до това място – 
стръмно и усойно. Само 
дядовците ни и биволите 
им са могли да извървят и 
издържат на този път.

Чешмата е с две корита. 
На камъка над чучура е 
издълбано слънце. На тая 
чешма са поели конете  и 
крави по сеитба и жътва, 
пладнували са под круши-
те стада. Наблизо, може би 
на километър, няма друга 
чешма.

Сега чучурът сякаш брои 

ЧЕШМИТЕ 
НА САДИНА

последните си години. 
Част от водата се е отбила, 
коритата са пропукани. Ед-
ва ли някой ще се хване 
да помогне на сиротната 
чешма. Наоколо нивите 
са изоставени, глогината 
и трънката са притиснали 
земята. Даже пътеката за 
чешмата трудно се улучва, 
къпинак и бурени я крият.

Това е една от чешмите 
на Садина. За всяка чеш-
ма камъните возели от Ди-
висила, това е местност 
между село Езерче и град 
Цар Калоян. Нашенският 
не става за градеж на чеш-
ми, ломи се от студа. А тоя 
от Дивисила сякаш не е 
подвластен на времето.

Повечето  от чешмите на 
Садина вече не дишат: раз-
хвърляни корита, размес-
тени камъни. Някои са тър-

сили имане в основите им. 
А и когато човекът остане 
безразличен към съдбата 
им, те остават в забвение. 
В такова състояние е Драга-
новата чешма, чешмите 
в местностите Копанлък, 
Мочурлук, Голямата гора, 
Нисината, на Волското 
пладнище. За други можеш 
да посочиш само мястото 

им, а камъните им са 
отнесени или затрупани. 
И само най-възрастните 
хора на селото вече могат 
да посочат, че ей тука е 
било Чираковата чешма, 
Кенаровата, Гайдаровата в 
местността Прехода, чеш-
мата в местността Белия 
кремък. Няма и помен 
от чешмата в местността 
Сврачище или тая до Даул-
джиевата горичка. Само 
времето ли ги затри, за-
що човекът е останал безу-
частен към съдбата им?

Някои казват, че някога 
предците ни градели чеш-
ми, поддържали ги, щото 
имало много добитък. Оре 
стопанинът от тъмни зори 
и на пладне трябва да на-
пои конете или кравите. Та-
ка е. Но това обяснение е 
непълно и не би трябвало 
да ни задоволява. Щото 
някой, не се помни кой, 
направил в Качан кузалт 
(Голямото усое) чешма с 

две корита. Наоколо няма 
нива, само гора и гора. 
Що?...

Много от чешмите на Са-
дина са правени за „доб-
ро“. Баба Иванка загубила 
стопанина си в „Голямата“ 
война, продала една нива 
и поръчала да изградят 
чешма. И останала Баби-
ната Иванкина чешма.

Тъй останало името 
на Кара Юмер, който из-
градил чешма в местност-
та Орлес, почти на не-
пристъпно място. И в ней-
ните основи е търсено има-
не. Пътеката до нея вече 
не личи, трънки и див трен-
дафил са я скрили.

Като дете помня как съ-
седът ни Стоян Анков сам 
поддържаше чешмата в 
местността Дългата гора 
по пътя за Люблен. Сетне 
запомних как Станчо Гай-
даров със средства на 
коледарите и от коледу-
ването поддържаше ед-
на или друга чешма. И 
сега в местността Руж-
ковица до шосето за 
Люблен има чешма и на 
един от камъните се че-
те: възстановена от коле-
дарите на Садина, следват 
имената на няколко чо-
века. На тая чешма лятно 
време пастири даже от 
Люблен идват да поят 

овце и крави. Чешмата 
има голямо перало и се 
ползва от жители както на 
Садина, така и на Люблен. 
В летните месеци почти 
всеки ден тук семейство 
изпира черги, килими. А в 
някой ден има върволица 
от чакащи, та до залез се 
чува плясъкът на здрави 
женски ръце.

И зиме, и лете до чеш-
мата спират коли, камио-
ни, слизат деца и жени, 
вземат вода и тръгват по 
пътя си. Даже се носи 
слух, че водата на Ружко-
вица е лековита. Един люб-
ленчанин излекувал жена 
си, като º носел вода от 
тая чешма – и зиме, и ле-
те. Докторите я били от-
писали.

Пустеят и чешмите в се-
лото ни. И те имат същата 
съдба, както на тия в зем-
лището ни.

И може ли без чешми. 
Само който познава земли-
щето на Садина, си дава 

сметка колко е потребна 
чешмата например в мест-
ността Мочурлук. Преди 
двайсетина години на нея 
пояха стадата си овчари от 
Люблен, Опака и Садина. 
Сега в дългия летен ден 
стадата жадуват.

През 1995 година бяха 
възстановени две чешми: 
Парчевата и тая до шосето 
за с.Ломци. В следващите 
години все няма и няма 
средства.

Тия бележки нямат за 
цел да установят напълно 
и цялостно състоянието на 
садинските чешми. Нито 
пък да укорят някого.

По-мъдри от нас са ка-
зали, че чешмите са па-
метта на едно село. Това 
са били хора от друго вре-
ме. А нашето време твър-
де разсеяно приема тая ми-
съл, а някои даже я вземат 
на подигравка.

Друго време – други нра-
ви...Уви...

Чешма в местността Нисината Чешма в местността Ружковица

На 13 март празнувахме 
Сирни заговезни. По отко-
лешна традиция на този 
ден младите посещават 
през деня близки, роднини 
и кумове с баница и ви-
но. Палят се огньове, на-
речени урбалки, олелия, 
сирница... На трапезите 
се слагат баници, яйца, си-
рене, халва, орехи. Иска се 
прошка за волните и невол-
ните обиди и огорчения.

Прошка искат деца от 
родители, по-млади от по-
стари, кумци от кумове, 
родители от деца. Хамка-
нето, доколкото още се 
практикува, е най-вече ра-
дост за децата. 

В село Садина, къде-
то пазят все още отколеш-
ните си традиции, запали-
ха големи огньове, за да 
прогонят влечугите  и зло-
то. И докато децата ги пре-
скачаха с традиционните 
наричания, възрастните си 
пожелаха добра и плодо-
родна  стопанска година.

ОЛЕЛИЯВЪВ ВРЪЗКА С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ 
ЗА СЕЗОН 2005 „АЛБЕНА“АД ТЪРСИ ЗА 

КК АЛБЕНА, ПРИМОРСКО И БЯЛАТА ЛАГУНА – 

КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

ГОТВАЧИ, КУЛИНАР-ДЕКОРАТОРИ, ГЛАВНИ СЛАДКАРИ, 
СЛАДКАРИ, ХЛЕБАРИ, ПОМОЩНИК-ГОТВАЧИ

Подходящите кандидати са:
• eнергични, с умения за работа в екип;
• подходяща за длъжността квалификация;
• стаж по специалността – желателно.

ОТГОВОРНИК ТЪРГОВСКА ЗАЛА, СЕРВИТЬОРИ, 
БАРМАНИ И ПОМОЩНИК-СЕРВИТЬОРИ

Подходящите кандидати са:
• енергични, с умения за работа в екип, комуникативни способности;
• за ОТЗ – с висше или полувисше образование 
  в областта на туризма или ВИХВП;
• за сервитьори, бармани и помощник-сервитьори – средно образование;
• желателно е разговорно владеене на един чужд език – немски, 
  английски, френски или руски;
• стаж като ОТЗ, сервитьори или бармани е предимство.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

За всички позиции:
• конкурентно заплащане;
• осигуряване на битово настаняване – безплатно;
• работно облекло – безплатно;
• безплатна храна;
• обучение и възможности за професионално развитие;
• работа в динамичен екип;
• отлични условия за професионална изява.

За по-подробна информация се обърнете към Бюрото по труда–Попово, 
стаи № 33, 35 и 36, където ще получите формуляри за кандидатстване. 

Необходимо е да представите актуална снимка за документи. 

Срокът за подаване на документите е до 25 март 2005 година. 
Интервю с кандидатите ще се проведе на следните дати:

 27 март 2005 година от 10–18 часа 
и 28 март 2005 година от 8–16 часа.


