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„ГАЗОСНАБДЯВАНЕ 
ПОПОВО“ АД

www.popovo.bg

Ние сме фирма „Чьол“ ООД и предмета на нашата дейност е търговия 
с професионални и домашни шевни машини нови и втора употреба, 
гладачна и кроячна техника, резервни части и други консумативи за  
шевната индустрия. Ние сме официален представител на „GLOBAL“ 
за Северна България. 

Фирмата разполага с голям склад за шевна и гладачна техника в Холандия.
Ако искате да се убедите, свържете се с НАС!!!

За нас ще бъде удоволствие да работим с ВАС!!!

Разград, ул. „Добрич“ № 6
тел. 084/661 427, факс 084/661 423, е-mail: tschol@mail.bg

Мария КАРАГЯУРОВА

От 23 март 2005 година 
стартира приемът на 
малки проекти в подкрепа 
на регионалното развитие. 
Ще се финансират проект-
ни идеи на стойност от 
3000 до 15 000 лв. Край-
ният срок за прием на под-
готвените проекти в Об-
ластна администрация–
Търговище е 4 април 
2005 година. Целта на този 
трети тур, е да се реали-
зират следният вид проек-
ти с публичен характер:

• изграждане на площад-
но пространство – от 3000 
до 10 000 лв.;

• изграждане на автобус-
на спирка, чешма – от 3000 
до 6000 лв.;

• частичен ремонт, без 
подмяна на основна кон-
струкция на: мост, надлез, 
подлез, пасарелка – от 
3000 до 10 000 лв.;

• ремонт на покрив или 

ВТОРА 
ВЪЛНА 
„МАЛКИ 
ПРОЕКТИ“

19 ФИРМИ 
С ИНТЕРЕС 
КЪМ 
ПРЕЧИСТВА-
ТЕЛНАТА 
СТАНЦИЯ 

на стр. 2

ТЪГОВИЩЕ

Депутатите д-р Стамен Стаменов (НСВС) 
и Четин Казак (ДПС) прерязаха лентата на новия кабинет

ОФИЦИАЛНО 
ОТКРИХА НОВ 
КОМПЮТЪРЕН 
КАБИНЕТ

Лично двамата народни 
представители д-р Стамен 
Стаменов от НДСВ и Че-
тин Казак от ДПС пре-
рязаха лентата на новия 
компютърен кабинет в 
гимназия „Христо Ботев“ 
в Попово, оборудван по 
правителствения проект на стр. 3

- Г-н Борисов, Вие ве-
че втори мандат сте об-
щински съветник, отско-
ро и председател на Об-
щинския съвет. Накрат-
ко, познавате дейността 
му, какво ще промените?

– Слабост на Общинския 

Новоизбраният председател на Общински съвет–Опака 
Борислав Борисов заявява:

Борислав Борисов

съвет е организацията на 
работата му. Тя трябва да 
се промени. Внасяните 
материали трябва да се 
разглеждат своевременно, 
решенията да са законо-
съобразни. 

– Намеквате, че е имало на стр. 2

на стр. 2

за контакти: 0608/2-15-80

Рицар Нет
www.knightbg.org

„i-клас“. Тържеството се 
състоя на 21 март в при-
съствие на учениците, 
които ще се възползват 
от новата придобивка, и 
техни преподаватели. Ос-
вен депутатите, гости на 
училището по този прия-

„АЗ СЪМ ЗА ДИАЛОГА“
и незаконосъобразни ре-
шения досега?

– Случвало се е. И това 
е ставало умишлено, с на-
деждата, че в областната 
администрация няма да за-
бележат.

Пламен СЪБЕВ

След трудно заседание, 
проведено на 23 март, 
общинското бюро на 
БСП–Попово е на път да 
посочи нов водач на об-
щинската листа –  полк.
Трифон Трифонов. Той е 
представител на бизнеса, 
акционер е във фирмата, 
която приватизира бивши-
те оранжерии до град По-
пово. Досегашният водач 
на листата Найден Ива-
нов – председател на Об-

РОКАДИ В БСП
• ОЧАКВА СЕ НОВ ВОДАЧ НА КАНДИДАТДЕПУТАТСКАТА ЛИСТА

щинския съвет на БСП, се 
оттегля от надпреварата за 
кандидат-депутат.

След горното решение 
може да се допусне и въз-
можността за промяна во-
дача на областната листа, а 
сегашният й лидер Атанас 
Папаризов да изпадне 
съвсем от нея. Подобно ре-
шение ще отговори и на 
настроенията на редовите 
социалисти, които комен-
тират предварителното по-
дреждане на листата ка-
то неудачно и безалтерна-

тивно. 
Рокадите, които едва ли 

стават без вътрешни съ-
тресения в общинската 
организация, показват, 
че макар и трудно, попов-
ските социалисти се раз-
делят с ролята си на край-
на опозиция на кмета на 
община Попово д-р Люд-
мил Веселинов. Напълно 
е възможно преди избори-
те личностните противо-

борства, които лишиха об-
щинската БСП от широка 
обществена подкрепа, да 
бъдат преодолени. На 26 
март ще бъде взето окон-
чателно решение по под-
реждането на БСП лис-
тата на Търговищкия из-
бирателен район. На 8 
април предстои и конгрес 
на БСП, след който и по-
следните въпросителни 
ще паднат. 

СЪОБЩЕНИЕ
Общинският свет на 

БАС, Общинският съвет 
на БСП и политическото 
движение „Социалде-
мократи“ канят гражда-
ните, които желаят да 
почетат паметта на заги-
налите партизани Иван 
Иванов и Михаил Тома-
нов, на 27 март от 9,30 
часа на паркинга пред 
ДСК. 

Поклонението ще бъ-
де на бункера до с.Ко-
вачевец. Осигурени са 
автобуси

АБИТУРИЕНТИТЕ 
НА ГИМНАЗИЯТА ПО 
ТЕХНИКА И ЛЕКА 
ПРОМИШЛЕНОСТ НА СРЕЩА С КМЕТА

на стр. 8
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ТЪРГОВИЩЕ

ПОПОВО

фасада на читалище, цър-
ковен храм – от 5000 до 
15 000 лв.;

• възстановяване на па-
метник – от 3000 до 6000 
лв.;

• естетизиране на пуб-
личните пространства, пар-
кове, детски площадки – 
от 3000 до 6000 лв.;

• изграждане или ремонт 
на помещения за радостни 
и тъжни обреди, гробищни 
паркове – от 3000 до 10 000 
лв.;

• ремонт на спортни съо-
ръжения – от 3000 до 6000 
лв.

• доизграждане и пускане 
в действие на улично освет-
ление в населеното място – 
от 3000 до 10 000 лв.

• от Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството са 
определили като приори-
тетни по-малките населе-
ни места, в които няма 
осъществени досега про-
екти. Проектите, които 
трябва да се изготвят, тряб-
ва да имат срок за реали-
зация 3 месеца. Всички 
заинтересувани лица мо-
гат да получат формуляр с 
проекти в Областна адми-
нистрация–Търговище.

от стр. 1
ВТОРА ВЪЛНА...

Светослава РУСЕВА

На 18 март 19 компании от България, Италия, Гер-
мания, Гърция и други изявиха интерес към търга за 
пречиствателната станция в Търговище.

Финансирането на проекта „Строителство на градска 
пречиствателна станция за отпадни води на Търговище“ 
е осигурено по Програма ИСПА на обща стойност 19 
млн. евро. На 28 ноември 2004 година стартира тръжната 
процедура за строителство. 5 май т. г. е крайният срок 
за подаване на тръжни документи. В конкурса имаха 
право да участват страни от ЕС, България, Румъния, 
Турция и консорциуми от Албания, Македония, Босна 
и Херцеговина, Хърватия, Сърбия и Черна гора. Според 
изискванията за провеждане на международни търгове 
по ИСПА се предвижда инвеститорът да организира 
посещение на площадката за строителство. В началото 
на юли се очаква да бъде обявен спечелилият търга 
изпълнител на обекта. Конкурсът е инженерингов – 
включва проектиране и изпълнение на строителството.

Строително-монтажните работи трябва да започ-
нат в края на настоящата 2005 година. Срокът за по-
строяване на пречиствателната станция е две години. 
Довеждащата инфраструктура и комуникация ще бъде 
изградена от Община–Търговище.

Пречиствателната станция ще бъде разположена на 
сто декара площ в близост до жп гара–Търговище. На 
ден в нея ще влизат за пречистване по 20 000 куб.м вода, 
като прогнозите са за 27 000 куб.м  до 2025 година.

•••
В специално писмо до кмета на община Търговище 

д-р Красимир Мирев, председателят на Българска 
стопанска камара ст.н.с д-р на науките Божидар Данев 
го информира, че в съответствие с решение на Изпъл-
нителното бюро на БСК изпълнителният директор 
на „ЛВК–Винпром“ АД инж.Петко Матеев ще пред-
ставлява интересите на БСК като работодателска орга-
низация на местно ниво.

„БСК счита – се казва в писмото, – че това ще 
даде възможност, от една страна, за обединяване уси-
лията на работодателите в региона при защита на 
техните интереси и от друга, ще ги мотивира за по-
активна помощ на общинските власти за развитието 
на регионалната икономика“. 

Известно е, че инж. Петко Матеев е и заместник-пред-
седател на Стопанска камара–Търговище.

Пресцентър на Стопанска камара

19 ФИРМИ С ИНТЕРЕС КЪМ 
ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ 

Инж.Тодор Ненов – 
заместник-кмет на община 

Попово и председател на 
Общинската комисия по 
енергийна ефективност

защото се спестява голям 
национален ресурс. Тази 
дейност е сред приорите-
тите и на Община–По-
пово. На последното си 
заседание, на 15 март, при 
много добра организация, 
заседава Общинската ко-
мисия по енергийна ефек-
тивност. В него взеха 
участие енергетиците на 
основните фирми на тери-
торията на общината, не-
зависимо от характера 
на  собственост, повечето 
частни. Всички проявяват 
съпричастност към про-
грамата за енергийна ефек-
тивност, приета на сесия 
на ОбС–Попово през ми-
налата година. Мероприя-
тията по нея се разши-
ряват. Вече се обсъждат 
въпроси за използването 

ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ЕНЕРГИЙНАТА 
ЕФЕКТИВНОСТ СЕ ЗАСИЛВА

на слънчеви колектори, 
термопомпи, преработки 
на биомаси от селското 
стопанство за получаване 
на енергия. 

Комисията работи в те-
сен контакт с много и 
големи фирми като „Еко-
енергия“, „Коген – Бълга-
рия“, Технически универ-
ситет–София, поддържа 
непрекъснати контакти с 
Националната комисията 
по енергийна ефектив-
ност. 

На общинско ниво, съоб-

разено с новите наредби, 
предстои сертифицирането 
на  сгради, на първо време 
общинска собственост, 
и подготовката им за са-
ниране и намаляване на 
топлинните загуби. Ще се 
започне със сградата на 
общинската администра-
ция. Успоредно се работи 
върху по-малък проект, 
който няма да ангажира 
общински средства – залата 
за репетиции на танцов 
ансамбъл „Северняче“. 

На следващ етап пред-

стои санирането на част-
ните жилищни сгради. В 
национален план тече об-
съждане на данъчни пре-
ференции, частично субси-
диране от държавния бю-
джет и прочие. 

Оценката на инж. Тодор 
Ненов, председател на Об-
щинската комисия по енер-
гийна ефективност, е, че 
Общината не изостава в 
тази си дейност. Такова е 
и мнението на Областната 
комисия.

Пламен СЪБЕВ

Христо БЕЛЧЕВ

На 18 март новите съдебни заседатели към Районен 
съд–Попово положиха клетва. Имената им са посочени 
от Общинските съвети на Попово и Опака. Мандата им 
е петгодишен.

*
На 22 март в София заместник-кметът на община 

Попово инж.Тодор Ненов участва в среща по пробле-
мите на енергийната ефективност. Организатор е 
сдружение „Клуб 2007“. 

*
Кметът на община Попово д-р Людмил Веселинов 

изпрати поздравителна телеграма до д-р Румен Рашев, 
кмет на Велико Търново, по случай празника на града 
(22 март).

*
Проведе се извънредно заседание на общинската епи-

зоотична комисия, на което много остро се постави 
въпросът за необходимостта от осигуряване на площад-
ка за животинско тържище в града. Взе се решение до 
края на месец април да се определи терен и се извършат 
неоходимите действия за получаването на одобрение от 
санитарно-медицинските власти.

– Например?
– Отдаване на общин-

ско имущество на частна 
фирма без наем, безвъз-
мездно. Това не е ли неза-
конно?

– Мнозинството, което 
Ви подкрепя, е 7 срещу 
6 гласа. Това не Ви ли 
плаши?

– Труден въпрос. У те-
зи 6 съветници се усеща 
желанието да има проти-
вопоставяне на всяка цена. 
Тук, в Опака, така разбират 
ролята си на опозиция. 
Каквото и да се гласува, 
те да са против. Дето се ви-
ка – напук. Ще се опитам 
в рамките на нормалния 
тон и сътрудничеството да 
работим заедно. Смятам, 
че ние решаваме интереси 

УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,

Искам да споделя с читателите на вестника нещо, 
което ми се случи наскоро и дълбоко ме впечатли.

Аз съм обущар по професия, на 70 години  съм и цял 
живот съм си изкарвал хляба с честен труд. Никога 
не съм лъгал, камо ли да съм „завличал“ клиентите си 
по някакъв начин. А те през изминалите десетилетия 
са хиляди…

Но ето за какво става въпрос.
През последната седмица на февруари т.г. една 

жена ми донесе за ремонт чифт дамски ботуши. 
Вносни, луксозни, цената им най-вероятно надхвърля 
100 лева. Казах й, че след ден-два ще са готови, да 
мине да си ги вземе. Тя обаче закъсня и за беда точно 
тогава стана белята.

Един ден в работилничката ми влязоха две момче-
та – едното дребно, другото по-високо, които не 
познавам, никога не съм ги виждал. Започнаха да ме 
разпитват за разни неща – мога ли да залепя едни 
маратонки, как точно ще стане това, за колко време, 
колко ще струва и т.н.  По някое време единият 
младеж излезе, другият постоя още малко, задавайки 
ми различни въпроси с цел, както после разбрах, да ми 
отвлече вниманието. След малко и той си замина.

Почувствах, че нещо не е наред, и изведнъж ми „свет-
на“ – ботушите бяха изчезнали! Направо ми прилоша, 
свят ми се зави. Цяла нощ не мигнах, такова нещо 
никога не беше ми се случвало. Мисля си: „Сега жена-

та може да не ми повярва, че ботушите са открад-
нати, пък и как ще  докажа това, отиде ми доброто 
име…“ С две думи – изживях голям душевен тормоз.

На другия ден отидох в полицията и разказах 
подробно какво ми се е случило. Описах, доколкото 
си спомних, външния вид на младежите, докарали 
ми тоз кахър… Тъкмо се върнах в работилницата, 
клиентката ми пристига за ботушите. “Откраднаха 
ги – казвам, – но се обадих в полицията, дано ги наме-
рят…“ Жената ме гледа в очите и усещам, че много-
много не ми вярва. Поне на мен така ми се струваше. 
Казах й пак да мине и тя си излезе, без да каже дума. 
След няколко часа се върна и като разбра, че боту-
шите още ги няма, вика: „Хайде да отидем до РПУ-
то!“. Отидохме и се оказа, че откраднатото вече е 
намерено! Веднага ги донесоха. Камък ми падна от 
сърцето!

На страниците на вестника искам да изкажа искре-
ната си благодарност на полицейските служители и 
лично на капитан Димитър Неделчев, който незабавно 
се зае със случая и само за около четири часа откри 
крадците и върна задигнатото от тях. Убедих се на 
практика, че тези млади момчета с пагони, въпреки 
напрежението, което всекидневно ги съпътства, си 
вършат работата професионално и на тях може да 
се разчита.    

Още веднъж – благодаря ви от сърце, момчета!
Христо МИХОВ

Ул. „Сан Стефано“ № 3-А, гр. Попово   

ЧИТАТЕЛСКА ПОЩА 

от стр. 1

„АЗ СЪМ ЗА ДИАЛОГА“

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ
През настоящата година дирекция „Социално подпомагане“–Попово получи 

като дарение 100 чифта очила от американска фондация. От тях досега на 
нуждаещи се възрастни хора и инвалиди от общината  са раздадени безвъзмезд-
но  повече от 20 
броя.

На 18 март от 
Дирекцията бяха 
предоставени 20 
чифта очила на 
имащи нужда от 
тях жени от Дома 
за възрастни с ум-
ствена изостана-
лост в село Тръс-
тика. Освен очи-
ла, на жените от 
Дома бе дадено 
безплатно и бе-
льо, което Дирек-
цията е получила 
като дарение от 
Министерството 
на отбраната.

Очилата бяха връчени на директорката на Дома в с. Тръстика 
Ивета Кънева от директора на дирекция „Социално подпомагане“ 

Димитър Димитров.

на общината и на хората, 
не може те да се залагат 
за интересите на лидери 
и партии. Затова се надя-
вам тези съветници да 
гласуват по убеждение, а 
не по команда. Аз съм за 
диалога, да се дискутира, 
да се обсъжда, да се прие-
ма най-доброто. Да се 
предлагат различни идеи 
и мнения и по-доброто да 
остане.

– Изборните страсти ус-
покояват ли се вече?

– Истината е, че сега 
се работи по-спокойно, 
поляризацията постепенно 
почва да спада, може да 
се говори спокойно. Един-
ственото напрежение е сред 
уволнените служители, но 
като цяло, в населението, 
мисля че се върнаха усмив-
ките на хората, както каз-
ваше в предизборните си 
обръщения заместник-кме-
тът Милчо Русев.

Разговор на 
Пламен СЪБЕВ
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– Г-н Георгиев, Вие ка-
то ръководител на ка-
бинет със сигурност вече 
знаете кои от вашите уче-
ници ще ползват новата 
техника?

– Тук ще се обучават 
учениците от всички про-
филирани паралелки по 
информационни техноло-

гии от ІХ до ХІІ клас. В ІХ 
и Х клас часовете им са по 
4 на седмица, а в ХІ и ХІІ 
клас – по 6 часа седмично. 

– Те достатъчно ли са 
според Вас?

– Според мен е доста-
тъчно за една добра ос-
нова. Като се има предвид, 
че сертификати за ком-
пютърна грамотност се 
издават на база сто учеб-
ни часа, а нашите уче-
ници имат около 600 часа 
през курса на обучение, 

ВСИЧКИТЕ НИ 
ВЪЗПИТАНИЦИ – 
КОМПЮТЪРНО 
ГРАМОТНИ

ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“–ПОПОВО
направете си извода. До-
ри паралелките с приро-
до-математически про-
фил, които изучават техно-
логии по четири часа сед-
мично в ХІ и ХІІ клас, се 
по-подготвени. Те прак-
тически покриват 288 часа. 
Затова до края на месец 
март имаме уговорена 
среща с представители 
на филиала на УНСС в 
Габрово. Искаме да по-
стигнем договореност на-
шите ученици да имат 
възможност при завърш-
ване на обучението си да 
положат изпит и получат 
сертификат за компютърна 
грамотност, какъвто ние 
нямаме право да им изда-
дем.

– Имате ли извънкласни 
форми на обучение?

– Миналата година имах-
ме такава допълнителна 
форма на обучение. Съ-
щото нещо предвиждаме 
и за следващата учебна го-
дина за тези, които имат 
насоченост към програми-
рането, а не в технологии-
те.

– Ползват ли учениците 
ви Интернет?

– И четирите кабинета 
са в интернет връзка. Тя 
за нашите стандарти е 
на средно ниво, но се на-

дяваме в бъдеще да става 
по-добра. 

– Обезпечено ли е учи-
лището с достатъчно ква-
лифицирани преподава-
тели?

– Общо сме шестима – 
преподавателите са пет ду-
ши и аз като ръководител 
на учебен кабинет. Всички 
сме с висше образование по 
специалността. Инж. Сне-
жана Добрева е завършила 
Русенския университет със 
специалност изчислителна 
техника и педагогическа 
правоспособност. Други-
те колеги са завършили 
математика и информа-
тика в Шуменския универ-
ситет. А най-новата ни ко-
лежка, която е бивша въз-
питаничка на Гимназията, 
е завършила информатика. 
Така че всички са квали-
фицирани и много амби-
циозни млади хора. 

– Базата ви за съвре-
менно обучение става все 
по-добра. Какъв прием 
предвиждате за следва-
щата учебна година?

– Планираме отново две 
паралелка с насоченост 
информационни техноло-
гии, като едната от тях 
ще е с изучаване на ан-
глийски език. Другите 
две са хуманитарна и при-
родо-математическа пара-
лелки, които също в ХІ 
и ХІІ клас ще имат като 
четвърти профилиращ 
предмет информационни 
технологии. Целта ни е 
от нашето училище да не 
излиза нито един ученик, 
който да няма поне ос-
новна подготовка за работа 
с компютър. 

Въпросите зададе 
Маруся МИЛУШЕВА 

Георги Георгиев

Маруся МИЛУШЕВА

Директорите на попов-
ските общински училища 
и представители на направ-
ление „Култура“ бяха на 
18 и 19 март в град Балчик, 
връщайки неотдавнашна 
визита на техни колеги 
от крайморския град в По-
пово.

Програмата, организира-
на от любезните домаки-
ни, включваше срещи с 
колеги за обмяна на поло-

УЧИЛИЩНИ ДИРЕКТОРИ В 
БАЛЧИК жителен опит и полезна 

информация, както и по-
сещение на част от забеле-
жителностите на Балчик.

Гостите от Попово бяха 
впечатлени от Възрожден-
ския комплекс, в който е 
представен интериор на 
класна и учителска стая 
на взаимно училище от 
ХІХ век. В църквата „Св. 
Никола“ те чуха перфектни 
изпълнения на тамошния 
хор „Морски звуци“, чиято 
диригентка Валентина 
Георгиева е възпитаничка 
на нашата съгражданка 

проф. Лилия Гюлева. Като 
много полезно поповските 
педагози оцениха и посе-
щението в тамошното 
СОУ „Христо Ботев“.

На официалната вечеря, 
дадена за просветните и 
културните дейци от По-
пово, освен колегите им 
присъстваха кметът на об-
щина Балчик Красимир 
Михайлов и заместник-
кметът на община Попово 
Владимир Иванов. 

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 129

гр.Попово, 18 март 2005 година

Община–Попово на основание чл. 128, ал.2 от 
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен 
устройствен план – парцеларен план за обект: Трасе 
на разпределителен газопровод до „Еврооранжерии“ 
и газопроводни отклонения до ЕТ „Чедо – Доси 
Челашинов“ и „Натурела плод“ АД, по плановете 
за земеразделяне на с.Кардам, община Попово, 
местността Долни ливади, масив 68 и 89 и Попово, 
обл.Търговище, който е изложен в сградата на 
Община–Попово, ет.ІІІ, стая 305. На основание чл. 
128 ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в Държавен вестник заинтересуваните могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта.

Обявлението е обнародвано в Държавен вестник 
бр. 23/18.03.2005 г.

ОБЩИНА–ПОПОВО 

През следващия месец 
предстои важно за стра-
ната ни събитие – подпис-
ването на договора за при-
съединяване на България 
към Европейския съюз. 
2005 година е обявена за 
европейска година на де-

СРЕЩА РАЗГОВОР

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
мократичното гражданст-
во чрез образование, а Бъл-
гария е определена като ли-
дер на енергийните източ-
ници в района.

По решение на Европей-
ската комисия, съвместно 
с европейската училищна 

мрежа и инициативата 
„Пролет в Европа“, 17 март 
е обявен за кулминация на 
събитията по запознаване 
и обсъждане на Европей-
ската конституция и орга-
ните и пълномощията на 
Европейския съюз.

По този повод ръковод-
ството на ОУ „Любен Ка-
равелов“ съвместно с уче-
ническия съвет реши да 
проведе на споменатата да-
та среща на осмокласни-
ците от училището със за-
местник-кмета на общи-
ната Владимир Иванов. 
На нея присъства и ръко-
водителят на звено „Об-
разование“ при общината 
Даринка Парашкевова.

Заместник-кметът Вла-
димир Иванов обясни на-
кратко на осмокласниците 
какво представлява Евро-
пейският съюз, как е въз-
никнала и се е реализира-
ла идеята за неговото съз-
даване. Той отговори изчер-
пателно и на зададените 
му от учениците въпроси: 
„Какви са перспективите 
за Попово и младите хо-
ра, живеещи тук“ (Ангел), 
„Какво ще стане с нашите 
традиционни ценности, ко-
гато влезем в Европейския 
съюз“ (Надя) и други.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ВИТОША“–ПОПОВО
поканва собствениците и водачите на моторни 

превозни средства да подновят задължителната 
застраховка ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ 

за второто тримесечие на 2005 година или 
да я сключат до края на годината.

Застраховката може да се сключи при 
застрахователните агенти или в офиса 

на Дружеството на бул. „България“ № 74.

За повече подробности ползвайте 
тел. 258 79 или 25 974.

ОФИЦИАЛНО ОТКРИХА...
ванията за модерно съвре-
менно образование. 

В обръщението си към 
учениците депутатът Ст. 
Стаменов подчерта, че 
предоставянето на компю-
търна техника за учили-
щата е само част от Нацио-
налната стратегия за раз-
витие на българското об-

разование. Главната цел 
на тази стратегия е да се 
създаде качествено но-
ва учебна среда, която да 
даде възможност на уча-
щите се да търсят и нами-
рат информацията, която 
им е необходима за по-пъл-
ноценен учебен процес. 
Програмата ще се реали-
зира за периода 2005–2007 
година и е обезпечена със 
140 900 000 лева. 

Тъй като е предизборно 
време, д-р Стаменов не 
пропусна да спомене, че 
когато Националната стра-
тегия се е приемала в 
Народното събрание, про-
тив нея са гласували пред-
ставителите на БСП Сер-
гей Станишев, Румен Овча-
ров, Румен Петков, на 
ДСБ Иван Костов, Екате-

рина Михайлова и техни 
съпартийци. „Те не искаха 
да има компютри в нашите 
училища, не искаха наши-
те ученици да бъдат ком-
пютърно образовани и 
много яростно се противо-
поставяха на това.“ С гла-
совете на НДСВ, ДПС и 
„Новото време“ стратегия-

та става факт и вече ус-
пешно се реализира. От-
криването на този нов 
кабинет, според депутата, 
е поредното доказателство, 
че правителствената поли-

тика е правилна и отговор-
на. Тази политика гаран-
тира на младите хора едно 
по-сигурно бъдеще и ще ги 
направи равнопоставени с 
връстниците им в света.

Днес в гимназия „Хрис-
то Ботев“ учат 336 уче-
ници, които едва ли се 
интересуват много-мно-
го от политика. Но те без-
спорно оценяват, че подоб-
ни придобивки са много 
важни за тях. Защото 
знаят, че компютърните 
технологии са бъдещето 
на света. А те с пълно пра-
во искат да са част от това 
бъдеще. 

от стр. 1

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

тен повод бяха и г-жа 
Таня Сланева, началник на 
Регионалния инспекторат 
по образованието, замест-
ник-кметът на община По-
пово Владимир Иванов и 
ръководителят на звено 
„Образование“ Дарина Па-
рашкевова. 

Директорът на гимна-
зията Венелин Лазаров 
информира, че благодаре-
ние на съдействието на 
д-р Стаменов училището 
е сред първите, които през 
2005 година получиха нова 
техника с най-съвременни 
параметри по програмата 
на Министерството на 
транспорта и съобщенията. 
Десетте нови компютъра 
и допълнителното оборуд-
ване за много кратък срок 
са монтирани и свързани в 
интернет мрежата. С новия 
кабинет компютърните за-
ли в гимназия „Христо Бо-
тев“ стават четири, което 
е доказателство, че усло-
вията за обучение в най-
престижното поповско 
средно училище стават 
все по-добри и са в съот-
ветствие с високите изиск-
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Румяна КОЛЕВА

Дълбока и безрезервна 
почит към любовта.Така 
може да бъде определен 
лайтмотивът в първата сти-
хосбирка на седемдесетго-
дишната поетеса Ангели-
на Ташева.

Толкова светли краски 
в една книга трудно могат 
да бъдат намерени в 
нашето понамръщено на-
стояще. Това е твърде нео-
бичайно и бих казала до-
ри уникално. Ако трябва 
да се говори за века на лю-
бовта, то можем да го от-
крием именно тук – в сти-
ховете на Ангелина. Те 
са доказателство, че има 
думи, които никога не са 
преднамерено съчинени, а 
извират от сърцето. А сър-
цето е изтъкано от чувст-
ва – възторжени и искрящи 

НА ЛЮБОВТА СЕ 
ПОКОРЯВАТ ВСИЧКИ 
ВЪЗРАСТИ

Юлиян СТЕФАНОВ

Много често не чувстваш сърцето си, обаче то тупти. 
Много пъти приглушаваш съвестта си, обаче тя бди. 
Там, вътре в тебе, има НЕЩО. И ти някак го знаеш, 
чувстваш.

Търсиш ли се? Ами. Убит си от грижи, скърби, суе-
та… Не ти се търси, стенейки. Уморен си, отегчен си, 
омерзен си… За насъщния се бориш, покой жадуваш и 
глътка радост…

Какъв си ти обаче в този хаос от богатства и нищета, 
от лъжа и правда, от мъдрост, чувства, суета, от жажда 
за живот и сееща се смърт?

Ето, ти си човек, а не крава. Обаче те доят. Отвсякъде. 
Гнети те. Млякото пресъхва, а паша няма. Няма и пас-
тир.

Ето, ти си човек, а не орех. Обаче те брулят. Отвсякъде. 
Ограбват плодовете на растежа ти, а дъжд не се задава. 
И корените ти изсъхват…

Ето, ти значи си човек, а те правят на маймуна. Нищо 
ново. Още Дарвин ти го каза.

Да, ти просто си човек. Копнееш за нещо ИСТИНСКО 
и ТРАЙНО, нали?

СТЕНА, ТРОХИ. И оставаш гладен.
Жадуваш правда? Правда тука няма. И ти го знаеш. 

Какво се правиш на ударен?!.
Какъв си ти тогава? Толкова да ИСКАШ, а да НЕ 

МОЖЕ? Обидно. Направо е жестоко. Нищо не се връз-
ва…

Напротив, връзва се и още как!
Не си се търсил. Не си потърсен. Пречиш си. Някой 

ти пречи. Пречим си. И не сме в себе си. Като труп месо 
с вкус на лошо.

А защо си пречим? Защо не сме добри? Като че ли ни 
харесва?! Извратено е до лудост, но свикваш да го има. 
НИМА? 

Потърси се. И навикът ще закрещи: ЛЪЖИ! Не, не 
тлен и суета, ЦАРСТВО БОЖИЕ вътре в тебе има!

Значи си добър. Въобще не подозираш колко В ПЪТИ 
ПОВЕЧЕ си ДОБЪР!

•••
– Сезам, отвори се! (Отварят се дверите на сърцето). 

Какво богатство! Каква радост! Думите не стигат. То е 
нещо отвъд тях!…

В ТЪРСЕНЕ 
НА СЕБЕ СИ

„Ако бяхме се намерили истински,
докрай, то щяхме да се радваме и
треперим един над друг, 
както майка – над новородено.
Отче наш… прости ни…“

Дулинко ДУЛЕВ

Писал съм отгоре „Ранни 
мемоари“, ама изведнъж 
се сепнах.

– Ранни! Ама пък може 
и да не са ранни, а вече 
закъснели? Знае ли чо-
век колко години му оста-
ват, за да си опише пре-
живяното? Може пък вече 
и да закъснявам!?... Моя-
та благоверна и превели-
котърпяща съпруга ми ви-
ка в последно време:

– Абе ти, любезни ми 
съпруже, вече наистина не 
се търпиш! Или си в кръч-
мата, или си в гробищата!

– За кръчмата е ясно, но 
за гробищата трябва да 
дам някакви обяснения...

В гробищата съм по 
простата причина, че там 
са вече почти всичките хо-
ра, които ми бяха приятели 
и на които аз бях приятел. 
Някои от тях на времето 
бяха по-възрастни от ме-
не, сега за дечурлига тряб-
ва да ги имам! И ако Гос-
под е решил да ме остави 
да поживея малко повече 
подире им, сигурно това 
е имал предвид – да про-
дължа да напомням за тях.

В град Видин, където 
също съм живял известно 
време, имаше и още има 
един паметник на загина-
лите във войните. Памет-
ник като паметник, само 
дето надписът на него не 
беше казионен, а впечат-
ляващ!

– Величието на България 
се гради върху костите на 
ония, които достойно жи-
вяха и умряха за нея!

Разград, разбира се, не 
е България и хората, кои-
то достойно живяха за 
него, умряха не по бойни-
те полета, а забравени в 
домовете си и в старчес-
ките домове...

Е! Аз поне не съм ги 
забравил!

Написах „История на 
Разградския драматичен 
театър“. Днес всеки може 
да си пише каквото си ис-
ка. Проблемът е в издава-
нето. На областно и общин-

РАННИ МЕМОАРИ
ско културно равнище ме 
изгледаха като извънземен! 
По същата логика – пиши 
си и си издавай каквото си 
щеш! Ние няма да ти пре-
чим!

Но поне ме накараха да 
си я прочета отново и да 
си кажа:

– Бе на кого е необходи-
ма тая чиста скука! Хората 
пари правят, аз съм седнал 
да правя някаква си теа-
трална история!

Преди пет години тога-
вашният директор на раз-
градския театър докара 
от София майка си да я на-
пише. Значи всеки го може 
това нещо!...

Пък и в Разград (странно 
защо?) тачат единствено 
хората, които са избягали 
от Разград и по тая причина 
са станали хора! К’ви са 
тия некадърници из раз-
градските гробища!?

Обаче ми дойде на ума, 
че не само за театралите 
трябва да се пише. Имаше 
и има в тоя град още много 
достойни хора, за които 
поне от време на време 
трябва да се напомня, за да 
не откриваме топлата вода 
отново...

Рекох, че не само теа-
тралите трябва да се пом-
нят, но пък мигом пак за 
театрал се сетих. Може 
би, защото артистичната 
професия е такава – по-
впечатляваща и по-дълго 
запомняща се.

Обаче – и жива трагедия 
след слизането от сцената.

За един такъв човек ис-
кам сега да напомня...

Сергей Бартенев е бело-
емигрант, както беше прие-
то да се казва доскоро. В 
Русия той доста млад и още 
в началото на миналия век 
се свързва с театралната 
трупа на известния тогава 
режисьор Владикин. За 
16 години обхожда цялата 
страна като естраден и 
драматичен актьор, а през 
1912–1913 година в Одеса 
играе заедно с бъдещия на-
роден артист на СССР – 
Леонид Утьосов. Някъде 
през 60-те години има 

рядката възможност да 
се завърне на екскурзия в 
родината си и отново да му 
гостува в Москва, но това 
е вече много по-късно...

Бяга той от революцията 
в Грузия, оттам отива в 
Турция, след което идва и 
в България. У нас е един 
от първите естрадни из-
пълнители във време, ко-
гато естрадата тук е почти 
непозната.

В Разград е интерниран 
през 1947 година, но тъй 
като не е бил непознат на 
театралите, бил привлечен 
в новосформирания раз-
градски театър – така че 
той е един от неговите 
основатели. Нещо като 
театрален изпит му бил 
проведен чрез концерт в 
Попово, където той, заедно 
с още две рускини, изпъл-
нявал песни от оперети, 
скечове и хумористични 
монолози.

В театъра ни е до 60-а 
година, след което отива в 
Търговище. Награден е с 
орден „Кирил и Методий“–
I степен.

Умира в старчески дом в 
Русе – напълно забравен и 
самотен – през 1970 година.

Може би някой от мест-
ните специалисти – писа-
тели, журналисти, истори-
ци и архивари – да знае 
повече. Аз това знам, това 
предавам като щафета на 
бъдещите изследователи 
на разградската културна 
история. Нямах възмож-
ност да го познавам, но в 

разговорите ми със стари 
наши артисти той винаги е 
бил някъде около нас. Като 
чудак, като велик артист и 
неудачник, като симпатяга 
и бохем, който и на сцената 
говорел българо-руски и 
руско-български.

А че е бил по-странен 
и сред странното и особ-
няшко артистично племе, 
говори и следният истин-
ски случай.

... След създаването на 
Разградския драматичен 
театър нещата в него били 
далеч по-трагични, откол-
кото сега. Декорите и ар-
тистите се превозвали с ка-
руци от град на град и от 
село на село.

Един ден трябвало тру-
пата да играе в Благоево.

Някакъв гецовлия се 
връщал от разградския па-
зар и се съгласил да взе-
ме на каруцостоп част 
от реквизита, нашия чо-
век Бартенев и бай Мин-
ко Стоянов – баш театър-
майстора. Но само някъ-
де докъм разклона за Бал-
кански.

Било страшна зима. 
Стигнали нашите хора 
до разклона и бай Минко 
тръгнал пеш да търси 
„аварийно-спасителния 
отряд“, а Сергей Бартенев 
останал да пази реквизита 
и декорите.

Направил си той нещо 
като къщичка от тях, на-
палил си и огънче между 
им и докато чакал да го 
приберат благоевчани, за-
почнал да си изпълнява 
всичките дотогавашни ро-
ли и монолози от естрад-
ните и драматични спек-
такли в живота си.

Как е стигнал пеш бай 
Минко до Благоево, как се е 
върнал с трактор и ремарке 
от там, историята не казва. 
Но от нея се знае, че когато 
спасителите пристигнали, 
Сергей Бартенев тъкмо се 
бил развихрил и просто 
им рекъл:

– Чакайте, бе! Още не съм 
си казал всичкото и никъде 
няма да ходя! Докарайте 
тука публиката!...

 

Сергей Бартенев

Дарина КАРАКОЛЕВА 

Отговорен редактор – проф. д. и. н. Дими-
тър Овчаров. 

Редакционен екип: Магдалена Жечева, 
Йорданка Петкова и Параскева Стоянова. 

Изданието се реализира с подкрепата 
на Община–Търговище и „ЛВК–Винпром“ 
АД–Търговище.

За начало на първия том на сборника са 
послужили докладите от проведените през 
2000 година „Краеведски четения“, орга-
низирани от музея със съдействието на тър-
говищкия клон на Съюза на учените в Бълга-
рия. Според Магдалена Жечева, директор на 
Историческия музей, научната работа на му-
зейните специалисти остава малко скрита от 
хората. С издаването на Известията научните 
изследвания ще стигнат до по-широк кръг от 
читатели. Те обединяват усилията на различни 
специалисти: музейни и библиотечни дейци, 
архивисти, лекари, архитекти, педагози. В 
сборника са включени научните съобщения и 

„ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ 
МУЗЕЙ–ТЪРГОВИЩЕ“

разработки на участниците 
в научния семинар „Крае-
ведски четения“, застъпе-
ни са широк кръг от въ-
проси, които обхващат раз-
лични епохи. Изданието 
дава отзвук и на нацио-
налната научна конферен-
ция „Панаири, пазари, тър-
жища в българските земи“.

Намеренията на редак-
ционния екип са във вто-
рия том да влязат научни 
разработки и съобщения 
от научни конференции, 
материали, написани от 
търговищки краеведи, и 
други. Ще бъдат привле-
чени учени и музейни спе-
циалисти от цялата стра-
на.

Добрият вид на издание-
то и качествената илюстра-
ция в него са постигнати от 
варненското книгоиздател-
ство „Зограф“, което изра-
ботва и „Местен вестник“.

от онова, което може да се 
нарече щастие.

Стихосбирката „Благода-
ря, любов“ е докосната от 
слънчеви лъчи, в нея зву-
чат химни на радостта, ут-
рините са „ясни“ и „тихи“, 
а животът – „празничен теа-
тър“. Екстаз, опиянение, 
покой. А какво е щастие? 
Попитайте Ангелина Таше-
ва. Тя със сигурност знае.
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Добри БОЖИЛОВ

Българският народ е най-
големият вредител сам за 
себе си. Не са политиците, 
икономическите групиров-
ки, мутрите и мафията. 
Най-големият вредител са 
самите хора, които живеят 
и работят по начин, който 
да навреди максимално на 
обществото. Без да се усе-
щат, че това общество са 
самите те.

В България докторите 
ти взимат рушвет, за да 
те лекуват. Учителите пи-
шат ниски оценки на де-
цата, за да не могат да кан-
дидатстват в други учи-
лища, та да ги запазят 
като бройка и да вземат 
пари за повече паралелки. 
Митничарите взимат под-
купи, за да пуснат кон-
трабанда. Катаджиите 
те изнудват, за да не ти 
измислят нарушение и да 
ти напишат акт. На пазара 
те лъжат с манипулиран 
кантар. Санитарят ти ис-
ка по 2 лева на час, за да 
не остави съвсем без над-
зор твой близък болен. 
Медиите лъжат, защото 
им плащат. Архаични фаб-
рики потапят градовете 
в отрови. Някой си води 
кучето да се изходи по 
нужда под нечий чужд 
прозорец. Данъчните те 
притискат за пари. ХЕИ 
ти измисля мръсни стени, 
за да те глоби. Пожарната 
намира непригоден пожа-
рогасител. Келнерът гледа 
да ти надпише сметката. 
Сервират ти кучешко ме-
со. Шофьорите минават 
на червено, защото 30 се-
кунди, които ще спечелят, 
са от жизненоважно за 
света значение. Олиото в 
магазините се примесва 
с вода. Режат ти кабела и 
те оставят без ток цял ден  
заради 5 лева от метала. 
Продават ти бензин от по-
ниско качество вместо по-

ПРОМЯНАТА МИНАВА 
ПРЕЗ ОТХВЪРЛЯНЕ 
НА СОБСТВЕНАТА НИ 
БЕЗОТГОВОРНОСТ 
И СТРАСТТА КЪМ 
ВЗАИМЕН ОБЩЕСТВЕН 
КАНИБАЛИЗЪМ...

МНЕНИЕ

скъпия. Военните експлоа-
тират войниците като без-
платна работна ръка. Съ-
седът си хвърля боклука 
от балкона. Монтьорите 
оправят едно на колата, но 
чупят друго, за да минеш 
пак...

Има ли нужда от още? И 
някой да е видял поне едно 
обвинение към политик 
или мутра дотук? И най-
важното – някой да има да 
възрази, че нещо не е вяр-
но?

Нека всеки да се разпоз-
нае в тази картина, дори и 
неговата „професия“ да не е 
описана поименно. Просто 
няма да ни стигне мястото 
за всички. И всеки да си 
признае пред себе си къде 
точно се вписва той в това 
общество на взаимните 
„подсечки“. Като го при-
знае пред себе си, няма да 
си навреди. Но може да 
помогне със своя дял да 
настъпи някаква промяна. 
Защото тази промяна само 
така може да настъпи. 
Никой политик и никоя 
власт не е в състояние да 
оправи всички тези неща, 
които ние разваляме. Един-
ственото възможно „опра-
вяне“ е в съзнанието на 
тези, които ги вършат. И 
доброто на промяната е, 
че е възможна и без да се 
излагаш пред друг, и без 
да си признаваш каквото 
и да било. Трябва само 
да започнеш да правиш 
нещата „както трябва“.

Трябва само да преодо-
лееш заблудата, че „това 
не се отнася до мен“.

Българинът е виртуоз в 
намирането на грешките 
у другите. Но много рядко 
поглежда към себе си. А 
всъщност неговият малък 
принос към всеобщата 
„простотия“ е много по-
важен от приноса на десет 
други. Защото себе си чо-
век може да промени.

Кой живее добре в тази 

страна? Никой. Дори те-
зи, на които завиждаме, 
когато няма какво друго да 
правим.

Митничарите ли? Глу-
пости. И те живеят в бло-
кове, заобиколени от бо-

клук. И техните деца хо-
дят по улиците с ненормал-
ните шофьори. И те ходят 
на доктор, на който си пла-
щат „под масата“. И тех-
ните деца трябва да пла-
щат за частни уроци, за 

да научат това, което не 
им се преподава в учи-
лище. И те ядат кучешко 
в ресторантите. И те паза-
руват от търговци лъжци. 
И те четат лъжовните вест-
ници. И те си сипват в ко-

лите калпав бензин. И 
после скъпото ново БМВ 
колко струва да го опра-
виш... Лелееееее...

Кои са добре? Докторите 
ли? И те си купуват кон-
трабандна китайска сто-
ка, дето се разпада на вто-
рия ден. И те ходят при 
монтьори, които им раз-
бричкват колите. И те пла-
щат данъци и осигуровки 
„за тоя, дето духа“. И после 
плащат и още един път, та 
да не ги глобят заради по-
редното измислено нару-
шение.

Кои са добре? Полити-
ците ли? Мутрите? Нали и 
на тях 90% от живота им 
минава в същата среда, в 
която живеят всички. И 
те издишват и с дробовете 
си пречистват продукта на 
комините... Те заради де-
сетте процента във „вис-
шето общество“ ли са 
по-добре? Много са по-
добре – няма що...

Никой не е добре в та-
кова общество. Всички 
заедно се гневим и псуваме 
простотията на „другия“. 
Но няма как да сме добре 
в едно общество, в което 
никой не си върши работата 
„както трябва“. Като е та-
ка, просто няма някой, 
който да направи нещо, 
което да е „както трябва“ и 
така и той, и другите да не 
страдат. Всеки е перфектен 
„тарикат на дребно“ в 
собствената си област 
и за задоволството, че е 
„прецакал“ останалите в 
нея, самият той си плаща, 
като е „прецакан“ на-
всякъде другаде. И първо 
губи време да дебне да 
не го „прецакат“, и по-
сле нищо не успява да 
направи, защото не е 
професионалист по всич-
ко и другите професио-
налисти винаги имат пре-
димство. Така както той в 
собствената си работа.

Кой ни е виновен за 
всичко това? Царят ли? 
Иван Костов? Жан Виде-
нов? Тодор Живков? Султа-
нът? Аспарух?

„Хубавото“ на цялата по-
мия е едно – положението е 
лошо, но за сметка на това 
няма кой да го оправи... 
Няма оправия. Няма Гос-
под, който да свърши тази 
работа. Защото за нея ни-
кой по-малък от Господ 
няма сили. Няма ЕС, няма 
САЩ... Промяната е вътре 
в съзнанието на всеки. 
И всяка малка промяна 
в собствената глава е по-
лезна, дори и когато при 
другите тя още не е дошла. 
Пътят е през революция 
в съзнанието и колкото 
повече съзнания осъзнаят 
това, толкова по-скоро ре-
зултатите ще се видят. Въ-
преки всички политици, 
мафиоти и мутри. Защото 
те ще ни останат като 
разнообразие, когато се 
освободим от основния си 
враг – собствената ни без-
отговорност и страстта ни 
към взаимен обществен 
канибализъм...

Херлуф Бидструп

WWW.TRGPOOL.COM

електронният вестник 
за Търговище и 

региона
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д-р РУМЯНА ЦАНКОВА 
от здравен център 

„ДАР“–София 
ще прави 

в Попово прегледи с 

ИРИСОВА 
ДИАГНОСТИКА 

Място: 
пл. „Ал.Стамболийски“ 

№ 2, партер 
(входа към хотел 

„Антола“)
Работно време: 

8–18 часа
Цена на прегледа: 

16 лева

• Продавам полуре-
марке 90 кубика с лиценз.  
Тел. 088 9 225 085. 6-3

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

• Продавам бали лю-
церна, тел. 0608/27 115.

ПРОДЖАБИ

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.

БЮРО ПО ТРУДА–ПОПОВО

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 
КЪМ 23 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
Продавач консултант 2 Средно
Главен счетоводител 1 Висше или средно 
  специално
Учител по майчин език 1 Висше – турска 
  филология

ФУТБОЛ

Произведен 30-те години 
на миналия век. 

Много добре запазен. 
Цена 350 лв.

GSM 088 6 265 532 

Дирекция „Бюро по труда“–Търговище

• главен счетоводител – висше икономическо образо-
вание – 1

• счетоводител – висше икономическо образование
• учител по философия – висше образование – 1
• лектор по турски език – висше образование (турска 

филология) – 1
• помощник фармацевт – полувисше образование
• системен администратор  – средно специално обра-

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

циално 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
• касиер – 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
• работник на автомивка – средно образование – 1
• хладилен техник  – средно спец. образование – 1
• техник  – средно специално образование и кат. В – 1
• сервизен техник за ремонт на GSM – средно обра-

зование – 1
• електротехник – средно специално образование – 2
• монтьор машинист – средно образование – 1 
• тракторист – средно образование – 2 
• оператор брикетираща преса – осн. образование – 1
• пакетировач на насипни продукти – основно обра-

зование – 1
• шивачки – основно образование – 13
• оверложка – основно образование – 1
• гладачка – основно образование – 1

Дирекция „Бюро по труда“–Омуртаг 

• продавач – средно образование – 1
• оператор на компютър – средно образование – 1
• дърводелци – средно образование – 2

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 
В ТЪРГОВИЩКА ОБЛАСТ  

КЪМ 21 МАРТ 2005 ГОДИНА

Мария КАРАГЯУРОВА

На 16 март в пресцен-
търа на Областна адми-
нистрация–Търговище се 
проведе заседание на Об-
ластната епизоотична ко-
мисия. Поводът за на-
срочването на комисията бе 
Заповед №135/22.02.2005 г. 
на Националната ветери-
нарномедицинска служба. 
Целта бе да се представят 
законовите нормативи и 
да се сведе до знанието на 
заинтересовани организа-
ции поетапното спиране 
на ваксинацията срещу за-
боляването класическа чу-
ма по свинете.  Д-р Нико-
лай Найденов, директор 
на Регионалната ветеринар-
номедицинска служба–
Търговище, разясни запо-
ведта и направи предло-
жения за решения, които 

ПОКАНА
Управителният съвет на ЗК „Възход 94“– 

с. Осиково, община Попово, 
насрочва на 9 април 2005 година (събота) 

от 10 часа в салона на читалището в с. Осиково 
отчетно събрание с пълномощниците при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад на УС за 2004 година.
2. Отчетен доклад на КС за 2004 година.
3. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2004 

година.
4. Избор на пълномощници за следващото годишно 

събрание.
5. Освобождаване и избор на нови членове на УС 

и КС на комисията.
6. Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе 
един час по-късно на същия ден и място.

СПИРАТ ВАКСИНИРАНЕТО 
СРЕЩУ ЧУМА НА СВИНЕТЕ 

бяха дискутирани от чле-
новете на комисията, пред-
ставители на Държавно 
лесничейство, ХЕИ, Съюза 
на ловците и риболовците, 
Гражданска защита, поли-
цията, РИОСВ и други.

В началото на работната 
среща г-н Найденов съоб-
щи, че промените, които 
се обсъждат, са с оглед да 
се изпълнят изискванията 
на Европейския съюз. Г-н 
Найденов в резюме разказа, 
че класическата чума по 
свинете всяка година пе-
риодично избухва, но 
област Търговище не е 
между тези области, в кои-
то има огнища на  виру-
са. „Тук нямаме регистри-
рани животни на селско-
стопански производители 
и диви прасета със заразата 
от близо 9 години“. 

Бяха припомнени реди-
ца наредби, касаещи иден-
тификацията на животните 
и регистрацията на живот-
новъдните обекти, условия-
та, на които трябва да от-
говарят свиневъдните фер-
ми, както и пазарите за жи-
вотни – регламентиране, са-
нитарно-хигиенни условия 
и др.

Новото, което се предлага 
от Министерството на зе-
меделието и горите, е бор-
бата с  класическата чу-
ма по свинете  да става по 
същия начин като в Евро-
па, а именно чрез ликвиди-
ране на заразените живот-
ни и обезщетяване на сто-
паните.

В предложенията за реше-
ния, които комисията раз-
гледа, е обърнато внимание 
на следните моменти:

– Ветеринарните лекари 
и кметовете по места да 
запознаят населението с 
поетапното спиране на вак-
синацията срещу заболява-
нето класическа чума по 
свинете.

– Кметовете на населени 
места съвместно с предста-
вители на МВР и ветеринар-
ни лекари да не допускат:

• търговия със свине на 
нерегламентирани пазари, 
неотговарящи на ветери-
нарните изисквания;

• търговия със свине, 
които не са маркирани и 
не са придружени с вете-
ринарномедицинско свиде-
телство за здравост;

• да не се допуска дос-
тъп  и отглеждането на сви-
не в близост до сметища;

• да не се допускат на 
територията на населеното 
място движение на тран-
спортни средства, нере-
гистрирани за превозване 
на животни.

ТЕЖКА ЗАГУБА 
НА „ЧЕРНОЛОМЕЦ“

На 20 март в среща от ХХI  кръг от първенство на 
североизточната „В“аматьорска футболна група, в 
Каварна гостува отборът на ФК „Черноломец“–Попово. 
Мачът започна добре за поповските футболисти, играта 
им бе организирана и това продължи до 35-ата минута, 
когато домакините поведоха с 1:0. Пет минути по-късно 
резултатът бе удвоен и полувремето завърши с аванс от 
два гола за „Калиакра“. Те можеха да бъдат и повече, 
но вратарят на „Черноломец“ Д. Димов спаси няколко 
чисти голови положения.

През второто полувреме игровата картина на терена 
не се промени – атаките на видимо по-класния тим на 
домакините следваха една след друга, натискът им се 
засилваше и в 70-ата минута логично се стигна до 3:0. 
През оставащите до края на срещата двадесетина минути 
каварненци успяха да превземат вратата на гостите още 
два пъти – в 75-ата и в 85-ата минута. Мачът завърши 
при краен резултат 5:0 за отбора на „Калиакра“. 

Въпреки тежката загуба, общо взето отборът на „Чер-
ноломец“ игра достойно, на предела на възможностите 
си, играчите не преминаха в глуха защита, но явно 
каварненският тим превъзхождаше. Съдийската тройка 
от Разград ръководи срещата добре и не повлия на ре-
зултата. Заслужава да се спомене, че мачът премина в 
дух на спортсменство, без грубости от страна на фут-
болистите и изстъпления на публиката.

Ето и съставът на „Черноломец“: вратар Дилян Димов, 
Ивайло Иванов, Шанси Мехмедов, Никола Рафаилов, 
Пламен Красимиров, Серхан Хасанов, Красимир Гочев, 
Диян Павлов, Тихомир Красимиров, Петър Георгиев и 
Димитър Димитров. В 80-ата минута Петър Гочев бе 
заменен от Мехмед Рюстемов.

В Бяла, Русенска област, детският футболен отбор на 
Попово загуби  с резултат 1:3, а юношите завършиха 
наравно – 1:1 срещата със своите връстници.

ВОЛЕЙБОЛНА СЕДМИЦА
Катерина РУСЕВА

Тя започна в сряда (16 март) с двубоя между училищ-
ните отбори от ОУ „Н.Й.Вапцаров“ и ОУ „Л.Каравелов“. 
И при двете срещи на представителните отбори – на 
момичета и момчета, победители са състезателите от 
ОУ „Н.Й.Вапцаров“. Изключително драматичен раз-
вой имаше срещата при момичетата – двубой с много 
поврати и емоционален заряд. Символичните домаки-
ни надделяха с максимално превъзходство чак в петия 
гейм. Без да е драматичен, но също така интересен сблъ-
сък беше срещата между момчетата, завършили с 3:1 
гейма за учениците на ОУ „Н.Й.Вапцаров“.

•••
В следобеда на 17 март мериха сили в контролни 

мачове отборите момичетата (VII–VIII клас) и младша 
възраст на ВК „Черноломец–Попово 98“ с председател 
Поля Ненова и спортно училище „Спартак“–Плевен. 
Първата срещата, в по-голямата възраст, се разви из-
ключително непредвидимо. След като гостенките от Пле-
вен поведоха с 0:2 гейма, домакините отвърнаха с много 
красива игра, съпътствана с борбен дух и неутолима 
жажда за победа. Така се стигна до изравняване на 
резултата в геймово отношение, което от своя страна 
доведе то пети, решителен гейм. Въпреки усилията на 
„Черноломец“ гостите от „Спартак“ надделяха с мини-
малното 13:15.

Категорична победа с 3:0 обаче извоюва отборът мо-
мичетата (VII–VIII клас) на „Черноломец“ по-късно 
същия следобед.

•••
В събота (19 март) градът беше домакин на  срещата 

между мъжките отбори на Попово и Сливен, за съжа-
ление завършил с поражение 0:3 гейма за поповчани.

•••
През същия ден в град Исперих се състоя финалният 

турнир за момчета (VII–VIII клас) от регион Добруджа. 
В него взеха участие шест отбора. След срещите в два 
състезателни дни (19 и 20 март) класирането придоби 
следния вид:

1. ВК „Черно море“ (Варна)
2. ВК „Омуртаг“
3. ВК „Хан Аскпарух“ (Исперих)
4. ВК „Калбо“ (Шумен)
5. ВК „Суворово“
6. ВК „Черноломец 98“
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„ВЕСЕЛА КОЛЕДА, 
ЛОУРЪНС“ 
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ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

       

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

10.00 „Кръгът на Доусън“
11.00 Най-доброто от 
 „Семейни войни“
11.45 Календар
12.00 Кино Нова
12.30 „Морска сол“ (п)
13.30 Разследването 
 на Да Винчи“
14.30 „Спрайт екстрийм“
15.00 „Къщичка от карти“
17.00 „Уил и Грейс“
17.30 Най-доброто 
 от Биг брадър (п)
19.30 Календар
20.00 „Морска сол“
20.30 „Мис България 2005“ 
22.30 Горещо 
23.30 Календар
  0.00 „Островът на 
 мъртвеца“,  трилър
  1.30 „Куиз“ 
  2.00 „Кръгът на Доусън“ 
  3.00 „Къщичка от карти“
  5.00 „Островът на 
 мъртвеца“ (п)
  6.45 Музика

НЕДЕЛЯ, 27 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 „Супернова“
23.00 „Болница „Кралството“
  0.00 Календар
  0.30 Кречетало
  1.30 „Весела Коледа, Ло-
 рънс“, военна драма
  3.00 Най-доброто от 
 „Господари на ефира“ 
  4.00 „Супернова“
  6.00 „Кръгът на Доусън“
  6.30 Музика

14.20 Непозната земя
14.50 Умно село
15.40 Документален филм: 
 „Тест на нацията“
16.10 Неделен стадион
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30 Всяка неделя
20.00 По света и у нас
20.40 Церемония по връч-
 ването на годишните
 музикални награди на 
 БГ радио за 2005
 година (пряко)
22.10 Елит
22.40 Мело тв мания
23.20 Джубокс: 
 Любовни квартири
23.50 По света и у нас
  0.00 Мрежата
  0.30 „Стършела“, игр.филм
  2.15 „Чай“ (п)
  4.15 Видеоклипове
  4.35 Непозната земя (п)
  5.05 Мело тв мания (п)
  5.45 Рекламна пауза (п)
 

ПЕТЪК, 25 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, 6 еп.
15.00 „Пасадена“, 6 еп.
15.30 „Робобуболечки“
16.00 „Тутенщайн“
16.30 Риск печели, риск губи
17.00 „Бедната Настя“, 29 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)

ПЕТЪК, 25 март

  6.15 Дързост и красота
  7.00 Денят започва
  9.30  Телепазарен 
 прозорец
  9.45 Цветен магазин
  9.50 „Целувам ръцете 
 ти, мамо“, фолклор
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 Национален 
 календар. 115 годи-
 ни от рождението 
 на Чудомир
15.20 Улица „Сезам“
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 „Осем прости 
 правила, за да 
 излизаш с дъщеря 
 ми“, 5 еп.
19.50 „Лека нощ, деца!“
20.00 По света и у нас
20.50 Панорама
21.50 „Под прикритие“
22.40 Концерт на Рей Чарлз
23.50 По света и у нас
  0.00 „Разходка с кола“ 
 (САЩ, 1996 г.)
  1.30 Джубокс
  3.00 Видеоклипове
  3.40 Палитри. Пол Сезан
  4.10 Здраве
  4.30 Седмица (п)
  5.00 Панорама (п)
  6.00 „Разходка с кола“ (п)
  
СЪБОТА, 26 март

  7.30 Заедно: „Стари 
 градски истории“
  7.50 Телепазарен 
 прозорец

  8.15 Дисни!
  9.00 Спукано гърне
  9.30 Цветен магазин
  9.45 „Извънземните“ 
 (САЩ, 1999 г.)
11.15 Памет българска. 
 1917 – Червената скала 
12.00 По света и у нас
12.20 Студио 
 „Частен случай“ 
12.50 „Минута е много“
13.40 Знаци по пътя: 
 „проф. Любомир Тенев“
14.10 Атлас:
 „Страна на легендите“
14.40 Суматоха
15.10 Като лъвовете
16.00 Премиера. 
 „Възстановителна  
 репетиция“, док.филм
17.00 Футбол: 
 България–Швеция
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Кинопарад: „Да 
 изчезнеш за 60 
 секунди“ (САЩ, 2000 г.)
22.40 Рекламна пауза
23.10 Трето полувреме
  0.00 По света и у нас
  0.10 Джазтайм
  0.40 „В прегръдката на 
 злото“  (САЩ, 1997 г.)
  2.20 Суматоха (п)
  2.50 Видеоклипове
  3.00  ВЪВЕЖДАНЕ 
 НА ЛЯТНО ЧАСОВО 
 ВРЕМЕ 
 (часовниците 
 се преместват с 1 
 час напред)
  4.35 Памет българска (п)
  5.20 Документален филм
  5.50 „В прегръдката на 
 злото“ (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 27 март

  7.30 Бразди
  8.00 Телепазарен 
 прозорец
  8.15 Дисни!
  9.00 Палавници
10.00 Чай
12.00 По света и у нас
12.20 Пей ми песен. 
 Стефан Кънев
12.55 Великденско 
 послание и благосло-
 вия Урби ет Орби на 
 папа Йоан Павел II 
 (пряко от Ватикана)
13.45 Документален филм:
 „Обетът на отец Иван“

  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 „Френска връзка“
 игр.филм (САЩ), 1 ч.
14.30 Иначе
15.00 Споко 
16.00 Българският ТОП 100
17.00 Живот на скорост
17.30 Море от любов 
18.30 Сеизмограф
19.15 Треска за злато 
19.30 bTV новините 
20.00 „102 далматинци“ 
 (САЩ)
22.00 bTV новините 
22.30 „Историята на Маркиз 
 дьо Сад“ (САЩ) 
  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, 27март

  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 „Френска връзка“ 
 (САЩ), 2 част
15.00 „Часът на Нешънъл 
 Джиографик“
16.00 „Тя и Той“
16.30 УЕФА – обзор

17.00 Зона спорт
17.30 „Кварталът на 
 богатите“, 2 еп. 
18.30 Треска за злато 
19.00 bTV репортерите 
19.30 bTV новините 
20.00 „Плажът“, игр.филм 
22.00 bTV новините 
22.30 „Похитени“
23.30 „Сблъсък“ (п)
  1.30 „Бързи пари“
  2.10 bTV репортерите (п) 
  2.40 В десетката (п)
  3.40 bTV новините   
  4.10 Треска за злато (п)
  4.30 Бизнесът (п)  
  5.00 Живот на скорост (п)
  5.30 @.знам  (п)

ПЕТЪК, 25 март

  6.30 „Сибил“ (п)
  6.55 Здравей, България
  9.05  „Клонинг“
10.00 На кафе
11.45 Календар
12.00 На кафе
12.15 Нова ТВ шоп
13.15 „Блясък“ (п)
13.45 „Богати и жестоки“
14.30 „От местопрестъп-
 лението. Лас Вегас“
15.30 „Блясък“
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 „От местопрестъпле-
 нието. Лас Вегас“
23.00 „Коритаров Live“
23.30 Календар
  0.00 „От местопрестъпле-
 нието. Лас Вегас“ 
  1.00 Господари на ефира (п)
  1.30 „Куиз“
  2.00 „Автохит“ (п)
  2.30 „Животните 
 представят“ (п)
  3.00 „Отдаденост“ (п)
  4.00 На кафе (п)
  6.00 Музика

СЪБОТА, 26 март

  7.30 Иконостас
  8.00 Детски аним.филми
  9.00 „Животните 
 представят...“
  9.30 Детски аним.филм

През нощта на 14 срещу 
15 март в с. Кьосевци, 
община Антоново, неиз-
вестно лице разбива  ка-
тинар и патрон на врата, 
прониква в смесен мага-
зин за хранителни  и бито-
ви стоки, собственост на 
ПК „Възраждане“–с. Изво-
рово, откъдето открад-
ва кафе-машина „Диома-
тика“ и хранителни про-
дукти на неустановена 
стойност. На следващия 
ден полицейските органи 
разкриват крадеца – 33-
годишния Т.Й.В. от с. Из-
ворово, община Антоно-
во.

•••
На 15 март в Търгови-

ще около 9,30 ч. на ул. 
„Ген. Янков“ възниква по-
жар в къща, собственост 
на Петър Петров. Изга-
рят 20 кв.м покривна кон-

струкция и 10 кв.м дър-
вена ламперия. Причина за 
пожара е неправилно полз-
ване на отоплителен уред.

•••
Към 9,30 часа на 15 март 

в РПУ–Попово е получен 
сигнал от кмета на с. Медо-
вина, че на 14 март около 
18 часа на селска улица е 
извършен грабеж на сумата 
67 лева от 78-годишния 
Атанас Илиев. Не след дъл-
го полицейските органи 
разкриват извършителя – 
Д.М.А, 48 г.

•••
Около 18,30 часа на 15 

март по пътя с. Зараево–с. 
Садина правоспособният 
водач М. Б. М. от с. Садина 
управлява лек автомобил 
„Москвич“ след употреба 
на алкохол с концентрация 
в кръвта 2,5 промила, уста-
новено с апарат „Дрегер“. 

На водача е издаден талон 
за медицинско изследване.

•••
За времето между 16 

часа на 16 март и 14 часа 
на следващия ден в с. Са-
дина, община Попово, не-
известно лице разбива две 
врати на местния право-
славен храм „Света Трои-
ца“ и извършва кражба на 
13 икони от XIX век на не-
установена стойност.

•••
На 17 март в с. Звезда, 

община Попово, е устано-
вено, че 41-годишният Ан-
дрей Митев от Горна Оря-
ховица изкупува черни и 
цветни метали без необ-
ходимото разрешение за 
упражняването на тази 
дейност.

•••
На 17 март при рутинна 

проверка в дома на 44-го-

дишния  Себайдин Хасанов 
от с. Стража, община Тър-
говище, е намерена  само-
делна ловна пушка 12 кал. 
и три патрона за нея. Оръ-
жието е иззето.

•••
Между 10 и 10,30 часа 

на 17 март в Търговище, в 
магазин на ул. „Христо Бо-
тев“ неизвестно лице от-
крадва мобилен телефон 
„Моторола“ от материално 
отговорното лице Цветан-
ка Тодорова. След прове-
дените оперативно-издир-
вателни мероприятия е раз-
крит крадецът – М.В.А, 15  
г., от с. Ломци, община По-
пово.

•••
На 17 март в Опака около 

20,30 часа възниква пожар 
в стопанска постройка, соб-
ственост на Осман Осма-
нов, 40 г. Изгарят 150 кв.м 

покривна конструкция, 
1500 кг люцерна и 1500 
кг слама. Причина за пожа-
ра е късо съединение в 
елинсталацията.

•••
На 18 март около 1,30 ча-

са в Омуртаг, на ул. „Ан-
тим I“ неизвестно лице про-
никва чрез взлом на кати-
нар в избено помещение, 
собственост на Анка Дим-
чева, откъдето открадва 
15 буркана със зимнина 
и ВиК части на неустано-
вена стойност. Полицей-
ските органи са разкрили 
извършителя – 28-годиш-
ния Е.А.А. от същия град.

•••
През нощта на 19 срещу 

20 март в Търговище неиз-
вестно лице отнема проти-
возаконно лек автомобил 
„Мерцедес Вито“, бежов, 
паркиран пред дома на соб-
ственика му Генчо Генчев 
на ул. „Антим I“.

•••
През същата нощ в По-

пово неизвестно лице про-

никва чрез счупване на 
стъкло в складово по-
мещение на „ЕАЗ–П“ 
ЕООД–Попово, откъдето 
извършва кражба на неус-
тановено количество мед-
ни и месингови пръти.

•••
Към 12,20 часа в земли-

щето на с. Васил Левски, 
община Търговище, в де-
ре е намерен трупът на 78-
годишната Елена Петрова 
от Търговище. Не са уста-
новени следи от насилие, 
тялото е изпратено в тър-
говищката болница за ау-
топсия.

•••
В 12,15 часа на 20 март 

в промишлената зона на 
Търговище, в склад на 
фирма „Зора–2000“ АД 
са заловени в момент 
на кражба на възли, 
части и агрегати лицата 
С.С.А., 35 г., А.А.И., 25 
г., Ю.А.Ю, 24 г. и Е.А.Р., 
25 г. – всички от Търгови-
ще.
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НАСТРОЕНИЕ

МЕСТЕН 
ВЕСТНИК
брой 11, година II, 28 март 2005 година

• ПРОЛЕТНО ОЖИВЛЕНИЕ •
Пламен СЪБЕВ

23 март, Попово, „Кафе 
BG“. Абитуриентите от 
Професионална гимназия 
по техника и лека промиш-
леност–Попово се срещ-
наха с кмета на общината 
д-р Людмил Веселинов. 
Гости на срещата, наред 
с класните ръководители 
на четирите завършващи 
паралелки, бяха д-р Кра-
симир Мирев – кмет на 
община Търговище, Дари-
на Парашкевова – началник 
на отдел „Образование“ 
при Община–Попово и 
Кирил Мартулков – упра-
вител на „Дионисий“ 

АБИТУРИЕНТИТЕ НА 
ГИМНАЗИЯТА ПО ТЕХНИКА 

И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ 
НА СРЕЩА С КМЕТА

ЕООД. След представянето 
на випуска от директора 
на гимназията Светослав 
Минчев и поздравленията 
на кмета на община По-
пово водещата на вечерта 
Аниела Стоянова  се опи-
та в един непринуден раз-
говор да увлече учениците 
да притиснат кмета със 
своите въпроси за всич-
ко, което ги вълнува – 
реализация, бъдещето на 
града, спорта… Д-р Люд-
мил Веселинов внасяше 
в отговорите на въпроси-
те доброто си чувство за 
хумор и също помогна об-
становката да не прилича 
на събрание. А и нямаше 
как. Актьорът от Шумен 
Крум Крумов със скечове и 
имитации на известния си 
съгражданин Тодор Колев 
успя да повдигне градуса 
на настроението. Младите 
хора трябва да учат, трябва 

да пътуват, трябва да искат 
много по-големи неща от 
намирането на каквато и 
да е работа. Попово не 
само винаги ще ви очаква, 
но и ще разчита на вас, на 
младостта, на амбициите 
и потенциала ви. А защо 
не един от вас да седне 
някой ден на кметския 

Светослав Минчев – директор на гимназията,
д-р Красимир Мирев – кмет на община Търговище и 

д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово

поздравления към 
д-р Людмил Веселинов

стол – само малка част от 
отправените послания на 
д-р Веселинов към аби-
туриентите. Имаше на-
строение в тази среща, 
която завърши с коктейл 
и много музика. Спонсори 
на вечерта са „Дионисий“ 
ЕООД и „Водица Ботъ-
линг“ ООД.

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 Начален
   (кв. м) мес.наем
1. Павилион Промишлен пазар № 11 24 48 лв.
2. Общински  пл. „Ал.Стамболийски“ – 
    терен за сезонен обект – кафе-аперитив 78 138 лв.

 
Условия за провеждане на конкурса:
1. Заплащане на определена цена, не по-ниска от началната.
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 конкурса се закупува от 

Центъра за административно обслужване на граждани при Община–Попово за 
сумата от 15 лв.

Депозит в размер на началния месечен наем се внася в касата на Общината, стая 
215, до 17 часа на 11.04.2005 г.

Оферти за посочените обекти се приемат в стая 208 до 17 часа на 11.04.2005 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 сключат договор с Община–
Попово.

Конкурсът да се проведе на 12.04.2005 г.
Кмет на община Попово д-р Л.Веселинов

Маруся МИЛУШЕВА

През  1999 година в По-
пово се изгради филиал на 
сдружението „Приятели 
на Китай“ и оттогава стана 
традиция в града ни да се 
организират различни изя-
ви, свързани с културата 
на тази изключително ин-
тересна страна. Послед-
ната изложба, която бе от-
крита на 21 март т.г. в НЧ 
„Св. св. Кирил и Мето-
дий“, представя чрез екс-
понати и фотоси част от 
необятното китайско при-
ложно изкуство и отново 
е предоставена от посол-
ството на КНР в София.

„Един народ, който е 
построил Великата китай-
ска стена, един народ, кой-
то в последните години 
демонстрира най-високи 
темпове на икономически 

КИТАЙСКО ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО В ПОПОВО
растеж, явно може да си 
позволи да заделя сериозни 
средства и усилия както за 
развитието, така и за по-
пуляризирането на своето 
традиционно изкуство.“ 
С тези думи заместник-
кметът на общината То-
дор Ненов откри излож-
бата и благодари на ор-
ганизаторите за предоста-
вената възможност попов-
ските граждани да се до-
коснат до културата на 
тази велика нация.

Секретарят на читалище-
то и член на сдружение 
„Приятели на Китай“ Ро-
сица Христова  поясни за 
присъстващите какво съ-
държа изложбата. Всички 
експонати са дело на пре-
подаватели и студенти от 
художествени академии 
в Китай и  представят раз-
лични направления в  ки-

тайското приложно изкуст-
во. Използвани са специ-
фични средства за тво-
рене, както и различни ма-
териали – слонова кост 
и нефрит, камък, стъкло, 
порцелан, керамика и т.н. 
Впечатляват перфектно 
резбованите вази, фигури 
на животни, купи и други, 
фино рисуваното стъкло и 
като цяло изяществото на 
всички творби. Безспорно 
те дават представа не са-
мо за таланта, но и за не-
вероятното търпение и 
вкус на майсторите, на-
следници на богати тра-
диции, чието начало спо-
ред специалистите е сло-
жено 3000 години преди 
новата ера.

Изложбата е в Клуба за 
естетическо възпитание и 
може да бъде разглеждана 
всеки работен ден.        

На Тодоровден в село Светлен се проведоха тради-
ционните конни надбягвания. Записани бяха 25 състе-
затели, които стартираха в четири предварителни ква-
лификационни старта, от които първите двама фи-
ниширали се класираха за финала. След много оспор-
вания за фалстарт журито потвърди редовността на 
гонката и обяви за финалист Дарин Димитров с кобила 
Донна-Анна, втори остана Пламен Димитров с кон 
Ганди, а трети – Тодор Христов с кон Азот.

ДА ПОЧЕРПЯТ 

ИМЕННИЦИТЕ

25 март
Благой, Благовеста

28 март
Боян, Бояна, 
Бойко, Бойка

РОЖДЕНИЦИТЕ

26 март
Бончо Рашков –
изпълнителен дирек-
тор на „Роса“ АД

Румен Такоров –
заместник-кмет на 
община Търговище

28 март
Иван Неделчев  –
общински съветник

Танер Али –  кмет на 
община Антоново

30 март
Николинка Бровченко  –
директор 
на ОББ–Попово

КУШИИ В СВЕТЛЕН...

И тази година на Тодо-
ровден в с.Садина тради-
ционните кушии се пре-
върнаха в  събитие, свър-
зано с много емоции и на-

... И В САДИНА
Момент от състезанието

Кметът на община Попово д-р Людмил Веселинов 
лично награди победителите

строение. В конската над-
превара се включиха 17 
ездачи от Ломци, Козица, 
Захари Стояново, Зараево, 
Тръстика и селото домакин. 

Те бяха разпределени в три 
гари, като състезанието 
се проведе в два кръга и 
финали.

Ето и спечелилите чел-
ните позиции в надбяг-
ванията: 

І място – Сунай Ибря-
мов от Захари Стояново с 
кон Гунди

ІІ място – Юсеин Са-
миев от Козица с кон Боян

ІІІ място – Баязид 
Керимов от Тръстика с 
кобила Веска.

Специалната награда за 
най-бърз кон бе връчена 
на Сунай Ибрямов.

Атрактивен завършек 
на празника беше надпре-
варата с каруци. Победител 
стана Сабри Ахмедов от 
Козица.


