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На 29 март ръководство-
то на Националното сдру-
жение на общините пред-
стави пред журналистите 
Послание до политичес-
ките сили. На срещата в 
зала 28 на Общината при-
състваха д-р Красимир Ми-
рев, председател на Упра-
вителния съвет на сдруже-
нието, Веселин Златев, кмет 
на община Шумен,  и Ремзи 
Юсеин, кмет на Кубрат.

В навечерието на избо-
рите усилията на местните 
управници са насочени 
към систематизирането на 
постигнатото и откроява-
нето на най-важните, все 
още нерешени проблеми. 
Те декларират желанието 
си да работят заедно с по-

ЗА САМО-
СТОЯ-
ТЕЛНИ 
И СИЛНИ 
ОБЩИНИ

088 9 516 878

Агенцията по заетостта 
(АЗ) одобри първите 13 
проекта от област Търго-
вище за финансиране на 
работодатели – земеделски 
производители, по нацио-
налната програма „От со-
циални помощи към оси-
гуряване на заетост“ през 
2005 г. С тях в петте об-
щини на областта – Търго-
вище (5 проекта), Анто-
ново (1), Омуртаг (4), По-
пово (2) и Опака (1), се 
разкриват общо 147 работ-
ни места, на които от април 
постепенно ще бъдат нае-
мани продължително без-
работни на социално под-
помагане. В някои от сел-
скостопанските дейности 

НОВИ РАБОТНИ 
МЕСТА 

ще бъдат включени рабо-
тещи в аварийните групи, 
чиито договори изтекоха 
на 31 март т.г.

Работното време на нае-
тите в сферата на селското 
стопанство по програмата 
ще е 6 часа. Те ще работят 
в основното производство 
на спечелилите проекти зе-
меделски производители – 
еднолични търговци, тър-
говски дружества и коопе-
рации, както и преработ-
вателни предприятия. Ра-
ботодателите вече могат 
да предприемат необходи-
мите действия за подго-
товка и сключване на до-
говор за съвместна дей-
ност по програмата със 
съответната дирекция „Бю-
ро по труда“. За част от 
одобрените проекти обаче 
се изисква преди това да се 
отстранят някои пропуски 
и малки неточности. 

Както е известно, про-
цедурата за представяне 
на проекти от земеделски 
производители е отворе-
на, като последното изме-
нение на програмата да-

ва възможност в нея ка-
то работодатели да се 
включат и физически ли-
ца, осъществяващи дей-
ност в селското стопан-
ство. През април предстои 
разглеждане на новопо-

стъпили в бюрата по тру-
да проекти, които ще пре-
минат познатите пет нива 
на оценка. 

Регионална служба 
по заетостта–Русе

Д-р Красимир Мирев, кмет на община Търговище и председател 
на Националното сдружение на общините, с кметовете на 

Шумен – Веселин Златев, и на Кубрат – Ремзи Юсеин

на стр. 2

Мирослав Митев – председател на събранието, 
д-р Людмил Веселинов и Валентин Иринеев

Кирил ЖЕЧЕВ

През настоящата година 
започна да действа нов 
закон за интеграция на 
хората с увреждания и 
бе приет правилник за не-
говото приложение. Съ-
гласно  този закон инва-
лидите следва да подадат 
молба образец в дирекция 
„Социално подпомагане“ 
за получаване на месечни 
добавки. Има изградени 
две консултативни коми-
сии с представители на 
дирекция „Социално под-
помагане“, дирекция „Бю-
ро по труда“ и Община–
Попово, които разглеждат 
подадените молби от ин-
валидите и правят оценка 
на правото им на месечна 
добавка за социална ин-
теграция според вида и сте-
пента на увреждането им.

Законодателят е пред-
видил шестмесечен грати-
сен период – до 30 юни 
2005 г., в който инвалидите 
могат да подадат молба в 
дирекция „Социално под-
помагане“, като полага-
щите им се средства ще 
им бъдат начислени и 
приведени наведнъж за 
шестмесечния период.

Ето какви са добавките:
Чл. 25. (1) Месечна до-

бавка за социална инте-

ИНТЕГРАЦИЯ НА 
ИНВАЛИДИТЕ
• 741 подадени молби за социални оценки

• безплатни винетни стикери за 197 инвалиди
грация за транспортни ус-
луги в размер на 15% от 
гарантирания минимален 
доход се предоставя на:

1. Лица с трайни увреж-
дания със 71 и над 71 на 
сто трайно намалена ра-
ботоспособност.

2. Лица с трайни увреж-
дания с намалена работо-
способност от 50 до 70 
на сто със заболявания на 
долните крайници.

3. Деца от 7- до 16-го-
дишна възраст с трайно на-
малена възможност за со-
циална адаптация.

(2) Добавката по ал. 1 се 
ползва, ако не се получава 
на друго законово основа-
ние.

Чл. 26. (1) Месечна до-
бавка за ползване на ин-
формационни и телеко-
муникационни услуги в 
размер на 20% от гаранти-
рания минимален доход се 
предоставя на:

1. Лица с трайни увреж-
дания над 16-годишна въз-
раст с над 90% трайно на-
малена работоспособност с 
определена чужда помощ.

2. Деца до 16-годишна 
възраст с над 71 на сто трай-
но намалена възможност за 
социална адаптация.

(2) Добавката по ал. 1 се 
дава при условие, че лицата 

на стр. 2

ПОПОВСКИ 
ТЕНИСИСТ – 
НА ЕВРОПЕЙСКО 
ПЪРВЕНСТВО на стр. 6

ОТКРИТО ПИСМО

Уважаеми господине, 
Обръщам се към 

Вас в качеството си на 
депутат и председател 
на партия „Обединен 
блок на труда“. Поводът 
да Ви пиша е повече от 
обезпокоителен. Вече 
втора година срещу гру-
па кметове, избрани на 
местните избори в края 
на 2003 година, се при-
лагат недопустими ад-

от проф. Кръстьо Петков

ДО Г-Н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-Н НИКОЛА ФИЛЧЕВ

на стр. 3

министративни, проку-
рорски, съдебни и поли-
цейски мерки, за да бъдат 
отстранени от заеманите 
постове или просто да се 
блокира управлението на 
общините.

Подробно съм запознат 
със случаите в четири 
общини: Девин, Велин-
град, Попово и Опака, 

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 
НА СДРУЖЕНИЕТО НА 
ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ

КАФЕ СЪС 
100 ГРАМА 
АТРАКЦИЯ на стр. 8
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ТЪРГОВИЩЕ

Пламен СЪБЕВ

На 30 март Сдружението 
на ловците и риболовците–
Попово проведе отчетно-
изборно събрание. От 97 
делегати на събранието 
участие в него взеха 84. 
Председателят на Сдруже-
нието д-р Людмил Весели-
нов изнесе обширен отче-
тен доклад за дейността 
му в периода 2001–2004 г.   

Отбеляза се, че през то-
зи период тя е протекла 
според последните проме-
ни, наложени от приетия 
през 2000 година Закон 
за лова и опазването на 
дивеча. С конкретни циф-

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 
НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ

• Успешен мандат за УС
• Д-р Людмил Веселинов преизбран за председател 

ри и по видове дивеч се 
направи преглед на из-
вършените таксации, мер-
ките за подобрение на за-
пасите от дивеч, борбата 
с хищниците, зимното под-
хранване, опазването на 
дивеча и бракониерството. 

През отчетния период 
2001–2004 година са 
приети 174 нови членове. 
В Сдружението миналата 
година са членували 96 
ловци и риболовци, 917 
ловци и 267 риболовци. 
В сравнение с предходни 
години числото на ловците 
е устойчиво, но броят на 
риболовците е намалял на-
половина. Като основна 

причина за това се посочи 
фактът, че за единствения, 
на практика останал за 
спортен риболов язовир 
„Каваците“, е поставено 
изискване за притежание 
на държавен ловен билет.

Представени бяха отчети 
за финансово-икономиче-
ското състояние на Сдру-
жението, на „Ловец–99“ 
ЕООД и за дейността на 
контролния съвет на Сдру-
жението. Изминалият ман-
дат на Управителния съ-
вет беше определен като 
успешен. Събранието прие 
и проектобюджет, щат и 
план за основните дейнос-
ти през 2005 г.

Проведе се и избор на но-
ви ръководни органи. Д-р 
Людмил Веселинов – кмет 
на община Попово, беше 
преизбран за председател 
на Управителния съвет на 
СЛР–Попово. 

Като пожелание към но-
вия УС се изказа мнението, 
че ако Сдружението про-
дължи работата си със съ-
щия интензитет, ще мо-
же през следващите годи-
ни членовете му да се по-
здравят не само със съхра-
нение на дивечовото ни 
богатство, но и с умножа-
ването му, което е надежда 
за повече ловна сполука.

На Сдружението на 
ловците и риболовците в 
Попово ще бъде посветена 
цяла страница в следващия 
брой на вестника.

Завърши вторият кръг на 
ученическата олимпиада 
по информационни техно-
логии. В него участваха 
представители от градовете 
Попово, Търговище и 
Омуртаг, предимно едина-
десетокласници. 

Участниците се предста-
виха със свои проекти, 
които защитиха. Оценява-
нето беше по предвари-
телно изготвени критерии. 
Оценява се не само ре-
зултатът, но и творческият 
подход, поради което има 

ПОБЕДИТЕЛ В ОБЛАСТНА  
IT–ОЛИМПИАДА 

опасност от субективи-
зъм. Затова се разчита-
ше основно на професи-
нализма на членовете на 
комисията. 

След дълги разисквания 
крайното класиране беше 
обявено. С 90 точки за след-
ващото, национално ниво 
на олимпиадата се класира 
НИКОЛАЙ САШЕВ от 
Професионална гимназия 
по селско стопанство–По-
пово. 

Николай е ученик в 
ХІ-б клас, специалност 

„икономика на земедел-
ското стопанство“. На съ-
стезанието той се пред-
стави с проект за уебсайт 
„Възникване и израстване 
на отбора – AXS Team“. 
Да му пожелаем успех и 
призово място на нацио-
налната олимпиада!  

МВ

Николай Сашев

заяви отново португал-
ският бизнесмен Едуардо 
Коща. Той за трети пореден 
път бе в Търговище. В 
понеделник, 28 март, успя 
да се срещне с кмета на 
общината д-р Красимир 
Мирев. Обсъдено бе през 
есента тук да бъде проведен 
Ден на Португалия на ви-
соко ниво. Идеята е освен 
междукултурен обмен, ак-
центът да бъде съсредо-
точен  и в бизнес контак-
тите между местните и 
португалските фирми. Ка-
то присъствие те могат 
да бъдат разширени и с 
бразилско участие в ре-

СЕРИОЗНИ ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ
зултат на подписано Спо-
разумение между Санта 
Мария да Фейра – Порту-
галия, и Сан Пауло – Бра-
зилия, за износ на про-
дукция. Вече е отправено 
предложение към члено-
вете на БСЧП „Възраж-
дане“–клон Търговище за 
включване в списъка от 
предприятия, чиято про-
дукция ще бъде интерес-
на за промоциране на ев-
ропейския и южноаме-
риканския пазар. 

 Евентуална подкрепа от 
португалска страна можем 
да очакваме и по отношение 
на инфраструктурните про-

От 1 април по пътищата 
в цялата страна започнаха 
засилени проверки за за-
дължителната застрахов-
ка „Гражданска отговор-
ност“. Това се прави, защо-
то хиляди водачи са склю-
чили полици само за пър-
вите три месеца на 2005 
година. От КАТ напомнят, 
че глобите на шофьорите 
без необходимия документ 
достигат до 1000 лева. Ос-
вен това при катастрофа 
по вина на нередовния 
водач може да се стигне до 
съд, където санкциите са 
до 480 хил. лв. 

От първи юни т.г. влизат 

КАТ ЗАПОЧВА ПРОВЕРКИ ЗА
„ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“

в сила стикерите, които ще 
се залепват на предното 
стъкло на автомобилите 
със знак за застраховката. 
Лепенките ще улеснят кон-
тролните органи при про-
верка на пътя.

Продължава да тече и 
операцията под наслов: 
„ПРОЛЕТНА УМОРА! 
НЕ КОРМУВАЙ УМО-
РЕН“ и „НАМАЛИ СКО-
РОСТТА – СПАСИ ЧО-
ВЕК“, която е част от го-
дишния план на комисия-
та по безопасност на дви-
жението.

Ключови думи при про-
верките отново ще бъдат 
алкохол и скорост, тъй 
като е известна убийст-
вената склонност на вода-
чите при сух път и ясно 
време да натискат педала 
на газта докрай.

МВ

екти. Едуард Коща има на-
мерение да създаде съ-
дружие с български строи-
телни фирми, с които да 
работи по инвестиционни 
терени, разположени по 
Черноморието. Седалище-
то на смесеното дружество 
ще бъде в град Търговище, 
ако всичко се развие спо-
ред очакванията. Според 
европейците нашият район 
ща бъде един от приори-
тетните по отношение на 
финансирането, което ще 
идва по линия на ЕС за 
развитие на регионите.

Светослава РУСЕВА

литическите сили за пови-
шаване качеството на жи-
вот на българските граж-
дани. „Това послание е 
плод на една последова-
телна политика на всич-
ки управителни съвети 
досега и съдържа нашите 
европейски виждания“ – 
каза кметът на Шумен 
Веселин Златев.

Досега Посланието е из-
пратено до 12 политичес-
ки сили. Пълният текст 
на Посланието ще бъде по-
местен в следващият.

ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ...
от стр. 1

не ползват преференции 
за тези услуги на друго 
законово основание. 

Чл. 27. (1) Месечна до-
бавка  за обучение в размер 
на 20% от гарантирания 
минимален доход се пре-
доставя на лица с трайни 
увреждания със 71 и над 
71 на сто трайно намалена 
работоспособност и деца до 
18-годишна възраст с трай-
но намалена възможност за 
социална адаптация.

(2) Добавката не може 
да се ползва от:

1. Лица, които се обуча-
ват в специални училища.

2. Лицата, включени в 
обучение по реда на Закона 
за насърчаване на заетостта.

Чл. 28 (1) Добавка за 
балнеолечение и рехаби-
литация се изплаща вед-
нъж в годината на:

1. Лица с трайни увреж-
дания с над 90% трайно 
намалена работоспособност.

2. Деца до 16-годишна 
възраст с трайно намалена 
възможност за социална 
адаптация.

3. Военноинвалиди.
(2) Добавката  по ал. 1 се 

ползва и от придружителите 
на лицата с определена 
чужда помощ при условията 
и в размера на ал. 3 и 4.

(3) Добавката по ал. 1 се 
изплаща след представяне 
на разходооправдателен 
документ в едномесечен 
срок след крайната дата на 
ползване на услугата.

(4) Добавката по ал. 1 е в 
размер до трикратния раз-
мер на гарантирания ми-
нимален доход, но не пове-
че от действително напра-
вения разход съгласно 
представените документи 

по ал. 3.
(5) Добавката по ал. 1 

се ползва, когато не се 
получава на друго законово 
основание. 

Чл. 29. Месечна добавка 
за диетично хранене и ле-
карствени средства в раз-
мер на 15% от гаранти-
рания минимален доход се 
предоставя на лица с трайни 
увреждания със 71 и над 
71 на сто трайно намалена 
работоспособност или де-
ца с трайно намалена въз-
можност за социална адап-
тация при наличие на 
медицинско предписание 
от лекар специалист.

Чл. 30. Месечна добавка 
за достъпна информация 
в размер на 15% ат га-
рантирания минимален 
доход се предоставя на 
лицата с трайни слухови 
и/или зрителни уврежда-
ния с намалена работо-
способност 71 и над 71 на 
сто или деца с трайно на-
малена възможност за со-
циална адаптация.

Чл. 31.(1) Месечна до-
бавка за задоволяване на 
основни жизнени потреб-
ности – наем за общинско 
жилище, се предоставя на 
самотни лица с трайни ув-

реждания със 71 и над 71 
на сто намалена работоспо-
собност, ако настанителна-
та заповед е на тяхно име. 

(2) Добавката по ал. 1 се 
изплаща след представяне 
на разходооправдателен 
документ и е в размер на 
нормативно определения 
наем по реда на Закона за 
общинската собственост.

Чл. 32. (1) Месечната 
добавка за социална ин-
теграция се отпуска въз 
основа на молба, подадена 
от лицата по чл. 42, ал.5 
от Закона за интеграция 
на хората с увреждания 
до дирекция „Социално 
подпомагане“ по постоянен 
адрес и след представяне 
на лична карта или личен 
паспорт.

(2) Молба съгласно при-
ложение № 4 за ползване 
на правата по чл. 25, 
26,27, 29, 30 и 31 се подава 
еднократно в рамките на 
една календарна година.

До 21 март 2005 г. в по-
повската дирекция „Со-
циално подпомагане“ има 
подадени 741 молби за 
социална оценка, като до 
същата дата са изготвени 
и приети оценки за 376 
случая. След връчването 
на социалната оценка на 
лицето, в която са описани 
полагащите му се месечни 
добавки, то трябва да по-
даде нова молба до ди-
рекция „Социално подпо-
магане“ за реално начис-
ляване на средствата, опре-
делени от комисията като 
месечни добавки.

Заслужава да се отбеле-
жи също, че досега на 
197 инвалиди от община-
та са осигурени безплат-
но винетни стикери за дви-
жение на притежавани-
те от тях МПС по репуб-
ликанската пътна мрежа.

ИНТЕГРАЦИЯ...
от стр. 1

Мария КАРАГЯУРОВА 
пресцентър на Областна 
администрация–
Търговище 

В областна дирекция 
„Гражданска защита“ е 
постъпило искане за це-
лево финансиране от 
Постоянната комисия 
по бедствия, аварии и ка-
тастрофи към Министер-
ски съвет на щети, ста-
нали вследствие на обил-
ните снеготопене и ва-
лежи през месец фев-
руари тази година. Иска-
нето, отправено от кмета 
на община Попово Люд-
мил Веселинов, е за въз-
становяване на повреди 
на пътни съоръжения, 
мост и водосток в района 
на селата Баба Тонка и 
Цар Асен. Стойността е 
56 718 лева.

ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ  РС „ПОЖАРНА И АВАРИЙНА 
БЕЗОПАСНОСТ“–ПОПОВО 

ПРЕДУПРЕЖДАВА:

ВНИМАНИЕ – 
ОПАСНОСТ 

ОТ ПОЖАРИ!
С приближаването на про-

летта и затоплянето на вре-
мето се повишава пожар-
ната опасност в горските 
масиви и площите със сухи 
треви. Все още има недоб-
росъвестни граждани, които 
при почистване на домовете 
си, вилните места, пчелини 
и други запалват изсъхнали 
треви и горими отпадъци, 
като не вземат мерки за 
безопасност. Не трябва да се 
забравя, че при силен вятър 
не бива да се пали огън, а ве-
че запаленият следва неза-
бавно да се изгаси, тъй като 
съществува опасност искри 
и горящи материали да бъдат 
отнесени на разстояние и да 
предизвикат пожари в сгра-
ди, складове, горски насаж-
дения и крайпътни тревни 
ивици.

Районна служба „Пожар-
на и аварийна безопас-
ност“–Попово призовава 
гражданите да спазват 
строго противопожарните 
правила за недопускане на 
пожари.

за контакти: 0608/2-15-80

Рицар Нет
www.knightbg.org
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ЧИТАТЕЛСКА ПОЩА 

КМЕТЪТ НА С. СВЕТЛЕН  Нешко Вълчев е кмет на едно от най-големите 
села в Поповска община – Светлен. Тук живеят 
около 1500 души смесено население – българи и 
цигани, в съотношение 1:1. Той е семеен, с две деца, 
има и една внучка. 53-годишен е, зодия Овен. Като 
пенсиониран военен обича реда и дисциплината 
и държи те да се поддържат на добро ниво в 
селото. За него настоящият мандат е втори, 
кандидатурата му е издигната от БСП. Какво е 
сторено досега в с.Светлен и какво предстои до 
края на мандата – споделя тук светленският 
кмет.  

„ЗА КМЕТА РАБОТНО 
ВРЕМЕ НЯМА“

През изминалия есенно-
зимен сезон кметството 
неколкократно организира 
доставката на дърва за 
огрев от околните горски 
масиви на достъпна за 
населението цена. Съз-
дадохме много добра ор-
ганизация по снегопо-
чистването през зимите 
на 2003 и 2004 година. 
През изминалата година 
извършихме пълен ремонт 
на уличното осветление 
и сега селото е осветено 
добре през тъмната част на 
денонощието. Успяхме да 
довършим изграждането 
на ритуалната зала в мю-
сюлманското гробище, 
която вече е с дървена та-
ванска обшивка, с монти-
рана нова дограма, сгра-

дата е остъклена и бояди-
сана.

Голяма придобивка за 
всички светленчани е из-
граждането на кабелна те-
левизия, която започна да 

излъчва през юни 2004 го-
дина. 

Към кметството е сфор-
миран обществен съвет, в 
който членуват 19 човека 
от двата етноса, населя-
ващи с.Светлен. Това са 

хора с житейски опит и 
авторитет, които се събират 
заедно, когато се наложи 
да се вземат решения на 
важни, стратегически за 
селото въпроси. Кметст-

вото работи добре с мест-
ното читалище и е постоян-
на практиката да се орга-
низира общоселско отбе-
лязване на различни нацио-
нални, религиозни и други 
празници и бележити да-

ти.
Кметството прави всич-

ко възможно за поддър-
жане на чистота и хигие-
на, на добра екологич-
на обстановка в селото и 
околностите му. За  целта 
се ползва трудът на работ-
ниците от заетостта и на 
тези на социално подпо-
магане. Полагат се големи 
усилия за ограничаване 
на престъпността и в това 
отношение са създадени 
добри взаимоотношения с 
полицейските органи.

През месец юли 2004 го-
дина в селото бе организи-
рано мащабно ветеринар-
номедицинско мероприя-

тие – третиране на овцете 
срещу болестите син език 
и краста. За целта бе въз-
становена и приведена в 
годност някогашната коо-
перативна къпалня за жи-
вотни, бе доставена необ-
ходимата оградна мрежа и 
осигурени нужните лекар-
ствени препарати. 

На 20 юли 2004 година 
успях да се срещна  в 
Русе с Генералния консул 
на  Русия, с когото дого-
ворихме възстановяване-
то на похитените паметни 
плочи в района на Руския 
паметник край селото.  
Кметството организира 
практическата работа по 
изпълнението на възстано-
вителните работи и плочите 
бяха тържествено открити 
с панихида в навечерието 
на традиционния събор на 
селото на 28 август 2004 
година.  

През миналата година 
кметството извърши доб-

ро дело, оказвайки помощ 
на изпаднал в беда жител 
на Светлен. През ноември 
2004 година в селото до-
караха с линейка от по-
повската болница 72-го-
дишния Стефан Крумов, 
който е бил блъснат от ав-
томобил на пътя и бе със 
счупен крак. Възрастният 
човек живееше в полу-
срутена къща, нямаше 
никакви близки. Той от-
казваше категорично да 
бъде настанен в дом за 
стари хора. По моя ини-
циатива в кметството бе 

обзаведена една стая и бол-
ният бе настанен в нея като 
за здравето му пое грижа  
целият екип на кметство-
то.  Човекът бе  толкова из-
паднал и закъсал финансо-
во, че нямаше пари дори 
за издаване на документ 
за самоличност. Кметст-
вото се погрижи да му бъ-
де издадена лична карта, 
а след това и за осигу-
ряване на социална пен-
сия. През тези дни самот-
никът е почти възстановен 
и към края на април ще 
бъде в състояние да живее 
самостоятелно в собстве-
ния си дом, който с помощ-
та на кметството ще бъде 
частично ремонтиран.

През декември минала-
та година участвахме с 
проект за възстановяване 
на мост над река Черни 
Лом. Съоръжението беше 
полуразрушено и селски-
те стада животни не мо-
жеха да преминават от 

другата страна на реката 
и да ползват пасищата 
там. Конкурсният проект 
бе спечелен, до края на 
същата година мостът бе 
възстановен и сега през 
него могат да преминават 
и животни, и транспортни 
средства.

Всекидневието на кме-
та и неговия екип е изклю-
чително напрегнато. Тук 
непрекъснато се налага из-
вършването на различни 
дейности – издаване на 
пенсионни преписки за 
изминали десетилетия, до-
говори от всякакъв вид, 
пълномощни, различни де-
кларации, заверки на под-
писи, разнообразни справ-
ки, служебни бележки, 
жалби, молби…  И всичко 
трябва да бъде свършено 
своевременно, хората да 
не губят време и нерви.

За мен, като кмет, най-
важно е да съм коректен 
в отношенията си с моите 
съселяни. Старая се да 
съм справедлив, грижовен 
към всички, да не деля хо-
рата по етнос, партийна 
принадлежност или други 
признаци, а също и да 
спазвам стриктно законите.  
За кмета работно време 
няма – за да служи добре 
на жителите на селото, той 
трябва да бъде на тяхно 
разположение 24 часа в де-
нонощието. Кметът не е 
чиновник и за да бъде дей-
ността му ефективна, той 
следва да бъде постоянно 
сред хората, да живее с ра-
достите и болките им, да 
им помага с каквото може, 
да се старае по всякакъв 
начин да облекчи всеки-
дневието им. Само тогава 
ще има полза от труда му 
и само тогава кметът ще е 
удовлетворен.

Записа Кирил ЖЕЧЕВ

УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,
Искам да споделя с читателите на вестника за едно добро дело, което извър-

шиха наскоро жителите на с. Долна Кабда, община Попово, подпомагайки 
материално и морално своя съселянин Мустафа Мустафов. Неотдавна той 
претърпя много тежка операция в шуменската онкологична болница. Мустафа 
е млад мъж, само на 21 години. Получил е заболяването си в казармата, а тази 
операция му бе втората. 

След като го изписаха от болницата, Мустафа трябваше да спазва възста-
новителен режим, да премине на диетично хранене, а всичко това бе свързано 
с финансови разходи. Неговото семейство е сред най-бедните в селото и не 
разполага с нужните пари. Идеята да се помогне на Мустафа възникна спон-
танно и бе подкрепена от всички жители на Долна Кабда. За кратко време бя-
ха събрани и предадени на родителите му 130,50 лева.  Някои хора дадоха бур-
кани с мед и други хранителни продукти с цел по-бързото укрепване организма 
на преживелия сложната операция млад мъж.

Кметството в Долна Кабда изказва сърдечните си благодарности към 
всички жители на селото, които, въпреки че самите те са бедни, отделиха от 
оскъдните си средства и помогнаха на своя съселянин в труден за него момент. 
Със стореното те показаха нагледно, че най-хубавите човешки добродетели – 
милосърдието, състраданието и съчувствието, са все още живи и проявявайки 
ги, хората стават по-добри.

Мустафа МЕМИШЕВ, кмет на с. Долна Кабда 

БЛАГОДАРНОСТ

УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,
Искам от страниците на Местен вестник да благодаря на бригадата 

елмонтажници, които подмениха старите осветителни тела с нови в нашето 
село Манастирца. За съвсем кратък срок – от 23 до 25 март, те монтираха 
петнадесет лампи, спазвайки всички изисквания на предварително изработения 
проект. Новите енергоспестяващи лампи са поставени на възлови места по 
селската улична мрежа и осветяват добре селището през тъмната част на 
денонощието.

От името на моите съселяни изказвам още веднъж благодарност към мон-
тажната група с бригадир Ремзи Османов за свършената бързо и качествено 
работа.

Кирил БОШКОВ, кметски наместник на с. Манастирца

поради което си позволя-
вам да Ви информирам 
за тях и да изразя своето 
становище. 

КАЗУСЪТ В ДЕВИН 

Избраният за втори 
мандат кмет г-н Юлиян 
Семчев е подложен на сис-
темен съдебен, прокурор-
ски и административен на-
тиск. След продължилите 
почти една година дела 
за касиране на изборите 
ВАС се произнесе в полза 
на законно избрания кмет  

г-н Семчев. Неотдавна с 
решение на мнозинството 
в Общинския съвет кметът 
е отстранен (решението 
се обжалва от засегнатата 
страна и започва нова съ-
дебна процедура – от ок-
ръжния съд в Смолян до 
ВАС, което ще отнеме ме-
сеци). Заедно с това гру-
па съветници от община-
та се опитаха да спрат по-
лагането на клетва от из-
брания кмет, организи-
раха силово нахлуване в 
кабинета му (в присъствие 
на полицията), системно 
бойкотираха работата на 
общинската управа. Срещу 

г-н Семчев са заведени 
и няколко прокурорски 
преписки. Конфликтът се 
разпространи и сред граж-
данството и понастоящем 
общината е разделена на 
враждуващи лагери.

КАЗУСЪТ  
ВЪВ ВЕЛИНГРАД

След убедителното из-
биране на г-н Фидел Беев 
за кмет срещу него беше 
приложена процедура 
за прекратяване на пра-
вомощията и касиране 
на изборите. ВАС касира 

ОТКРИТО ПИСМО
от стр. 1

Маруся МИЛУШЕВА 

Общинската комисия 
по обществен ред и сигур-
ност–Попово е създадена 
на базата на сключен мес-
тен обществен договор 
между институциите, има-
щи отношение към реда 
в населените места и си-
гурността на гражданите 
и се председателства от 
заместник-кмета на общи-
ната Владимир Иванов.

Насоките за работа на 
комисията са заложени 
преди година в пет работ-
ни карти. Какво е свър-
шено по всяка от тях, на 
последното º заседание 
отчете ст. лейтенант Иван 
Александров от РПУ, се-
кретар на комисията.

Засилване на полицей-
ското присъствие е пър-
вата задача, по която са 
постигнати реални резул-
тати в положителна насо-
ка. Втората карта е  за по-
добряване на уличното ос-
ветление. Тук проблеми-

те в града вече са реше-
ни, в момента се подменя 
осветлението и в селата. 
Постоянен срок на изпъл-
нение имат мерките за 
борба с престъпността на 
малолетните и непълно-
летните. Друга насока в 
работата е засилване на 
взаимодействието и мест-
но сътрудничество с Дър-
жавно лесничейство „Чер-
ни Лом“ за предотвратява-
не на престъпления и на-
рушения в горския фонд. 
Като най-болна се отчете 
петата карта – изготвяне 
на програми за помощ на 
родителите  по защита на 
децата от детска престъп-
ност и агресивност. Тук 
желаният ефект трудно се 
постига, а и с всяко след-
ващо поколение пробле-
мите с детската агресия ка-
то че ли се задълбочават.

При обсъждане на досе-
гашната и бъдещата работа 
на комисията се стигна до 
единодушното мнение, че 
трябва да се предприемат 

по-ефективни мерки за 
противодействие на прес-
тъпленията, свързани с 
търговската дейност с 
отпадъци на черни и цвет-
ни метали и техните спла-
ви. Проблем са също мо-
тористите, любители на 
бързите скорости, които 
безпокоят гражданството 
по всяко време на дено-
нощието и рискуват не само 
своето  здраве и  живот, 
но и са опасни за другите 
участници в движението.  
Ще се набележат мерки  
за по-строг контрол в 
младежките увеселителни 
заведения, употребата на 
алкохол от непълнолетни, 
сбиванията в районите на 
дискотеките и т.н.

В срок от десет дни ко-
мисията ще уточни и прие-
ме новите насоки в своята 
дейност. Целта е те да  са 
конкретни и ефективни 
и наистина да доведат до 
по-добър ред и по-голяма 
сигурност за живеещите на 
територията на общината.

В ОБЩИНА–ПОПОВО

ЗАСЕДАВА КОМИСИЯТА 
ПО РЕД И СИГУРНОСТ

на стр. 4
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Людмила ГАНЧЕВА

На делегатско събрание  
в четвъртък (24 март) бяха 
издигнати предложенията 
за кандидати за народни 

ДЕПУТАТСКИТЕ КАНДИДАТУРИ 
НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ 

Седем часа  продължи 
миналата събота пленумът, 
на който БСП одобри всич-
ките си 31 кандидатдепу-
татски листи. Потвърди се 
информацията на Местен 
вестник, че водачът на 
листата на 28-и много-
мандатен Търговищки из-
бирателен район Атанас 
Папаризов ще бъде сменен. 
Ръководството на партията 
столетница склони пред 
настояванията на местните 
организации в Търговище 
и на негово място вече 
е зам.-председателят на 
БСП Румен Овчаров. (Ов-
чаров е начело на канди-
датска листа и в София.) 
Лидерът Сергей Стани-
шев мотивира „команди-
роването“ на Папаризов 
на второ място в Пловдив 
с факта, че според предва-
рителна информация там 
листите на НДСВ и ДСБ 
съответно ще водят фи-
нансовият министър Ми-
лен Велчев и бившият пре-
миер и финансов минис-
тър, сега настоящ лидер на 
ДСБ Иван Костов. Затова 
и в града под тепетата 
на БСП º трябвал силен 
финансист.

Станишев уточни след 
заседанието, че за първи 
път списъците на кандидат-
депутатите са гласувани 

РУМЕН ОВЧАРОВ ВОДИ 
ЛИСТАТА НА БСП В ОБЛАСТТА

със сериозно мнозинство, 
нито една листа не е била 
на кантар или върната. 
По време на пленума 
обаче общинският шеф на 
БСП във Враца Димитър 
Гъндев изхвърчал видимо 
ядосан от залата, тъй като 
съпартийците му одобриха 
оттам да се кандидатира 
лидерът на партия „Рома“ 
Тома Томов.

Шестима са досегашни-
те червени депутати, които 
БСП слага в листите по 
линия на т.нар. гражданска 
квота – проф. Андрей Пан-
тев (Варна), Евгения Жив-
кова (София–област), Ве-
села Лечева (Велико Тър-
ново), Александър Ара-
баджиев (София – 25-
и район), Атанас Папари-
зов (Пловдив), Евгени Ки-

рилов (Сливен). Левица-
та залага на двама хирур-
зи – проф. Радослав Гай-
дарски (Видин) и проф. 
Дамян Дамянов (Шумен). 
В момента в парламентар-
ната група на социалистите 
няма нито един лекар.

След преговори до къс-
но в петък БСП и коа-
лиционните º партньори 
са постигнали съгласие по 
листите и местата в тях, 
съобщи още соцлидерът. 
Той допълни, че разгово-
рите са преминали в кон-
структивен тон, а проти-
воречията между парт-
ньорите са били по-скоро 
резултат от необмислени 
изказвания на част от парт-
ньорите и членове на БСП, 
„подхлъзвани в определена 
плоскост от някои медии“.

Левицата си запази 7 
свободни места в избирае-
мата зона за неприключи-
лите преговори с част от 
участниците в Коалиция 
за България, съобщи още 
Станишев, но отказа да 
уточни кога е крайният 
срок за коалиране на БСП. 
По решение на пленума 
Станишев ще има и пра-
вото да пренарежда листи-
те в случай, че някой от 
одобрените в тях се отка-
же.

Медиапул

Румен Овчаров

Г-н Кирил Вътев, чието 
предприятие „Тандем В“ 
има клон в нашата община 
(кланицата в с. Дриново), 
е между учредителите 
на нова партия, която ще 
се включи в изборната 
надпревара за парламен-
тарно представителство. 
„Федерация на свободния 
бизнес“ се нарича поли-
тическата формация, в 
която членуват още ше-
фовете на „Пършеви-
ца“, „Елпром“, „Булмар 
холдинг“ и други пред-
ставители на средния и 
малкия бизнес, както и 
браншови организации. 
Идеолози на партията са 
Димитър Луджев и финан-
систът Емил Хърсев.

„Ние смятаме, че днеш-
ното партийно представи-
телство не е в състояние 
да осигури развитие и си-
гурност за бизнеса“, се 
казва в манифеста на Фе-
дерацията. Затова новата 
партия сама ще си реди 
кандидатските листи и ще 
действа според ситуацията 
в регионите.  

И ДИРЕКТОРЪТ 
НА „ТАНДЕМ“ 
ВЛИЗА В 
ПОЛИТИКАТА

На 23 март в Попово се 
проведе общинска конфе-
ренция на партия „Българ-
ска социалдемокрация“.

В присъствието на об-
ластния председател Дим-
чо Атанасов и други чле-
нове на областното ръко-
водство беше избран нов 
общински съвет от пети-
ма членове. За председа-
телското място на местната 
структура бе гласувано до-
верие на Пламен Павлов, 
служител в общинската ад-
министрация.

„БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ 

В ПОПОВО С НОВО 
РЪКОВОДСТВО

Организацията издигна 
и свой кандидат за пред-
стоящите избори. Това е 
инж. Павлин Стефанов, 
управител на „Агротехре-
монт 61“, който ще води и 
областната листа.

На 2 и 3 април в зала 1 на 
НДК в София е конгресът 
на партията. Очаква се на 
него социалдемократите 
на Александър Томов да 
вземат важни решения във 
връзка с предстоящия вот, 
включително и за това с 
кого ще се коалират.

представители на Съюз 
„Свободни демократи“ в 
Търговищки избирателен 
район.  След тайния вот бя-
ха утвърдени пет кандида-
тури на представители на 
териториалните клубове 
от областта. Това са д-р До-
брин Папуров и юристът 
Ивиян Симеонов от Търго-
вище, частният предприе-
мач Марияна Събева и 
хирургът д-р Румен Русев 

Кръстьо Петков

от Попово и инж.Шабан 
Хабил от Антоново. 

Според коалиционното 
споразумение на партиите 
от  Български народен 
съюз листата в Търговище 
ще се води от представител 
на Сводобните демократи 
на Стефан Софиянски. Ця-
лостното º подреждане  
предстои, след като и 
ВМРО, и БЗНС–НС  из-
лъчат своите номинации.

• Продавам полуре-
марке 90 кубика с лиценз.  
Тел. 088 9 225 085. 6-4

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

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

• Продавам двустаен, 
мебелиран апартамент 
в кв. „Младост“, ІІ  етаж. 
За справки: 034/44 30 21, 
608/2 36 50 или 089 9 119 
398. 9-1

ПРОДЖАБИ

кметските избори и след 
указ на президента те бя-
ха проведени отново в на-
чалото на февруари. Този 
път г-н Беев спечели с 
безпрецедентна разлика 
от 3850 гласа в повече от 
водача на листата на над 
15 големи партии. Отново, 
както и след предишните 
избори, резултатът се ос-
порва в пазарджишкия 
окръжен съд. И отново, 
с определение на съда 
(същият съдия!) законно 
избраният кмет не е допус-
нат да положи клетва. 
Междувременно срещу 
г-н Беев се организира 
злостна национална и ре-
гионална кампания за 
очерняне на неговото име 
и за тероризиране на се-
мейството му (дъщеря му 
беше отвлечена при пре-
дишната кампания!).

КАЗУСЪТ В ПОПОВО

Кметът д-р Людмил 
Веселинов беше избран 
като независим кандидат 
за четвърти мандат. Срещу 
него се водят непрекъснато 
следствени дела. След 
като проверките не дока-
заха злоупотреби (при про-
дажба на общински жи-
лища има нанесена „щета“ 
от 73 ст.), редно беше г-н 
Веселинов да бъде оста-
вен на спокойствие да си 
гледа работата. Вместо то-
ва окръжната прокуратура 
не прекратява преписката, 
а кметът периодично е 
викан в следствието и под-
лаган на разпит при уни-
зителни обстоятелства. 
Стига се дотам да се прави 
опит за спиране на негово 
пътуване в чужбина, да се 
отправят заплахи за арес-
туването му и прочие.

КАЗУСЪТ ОПАКА

Предишният кмет г-н 
Сабри Ахмедов по „стан-
дартната“ процедура е 
подложен на двоен на-
тиск – непрекъснати ре-
визии от финансови, да-
нъчни и други служби в 
продължение на година; 
искане за касиране на из-
борите. Решението на ВАС 
за касирането е уникално: 
при аналогичен случай в 
Казанлък то е „не“, а за 

Опака е „да“. Седмица пре-
ди повторните избори сре-
щу г-н Ахмедов е заведено 
ново дело с искане за мярка 
за неотклонение и 5000 
лева парична гаранция. 
Така следствието и про-
куратурата повлияха на 
настроенията на избира-
телите и подпомогнаха 
представителя на управ-
ляващите да  спечели 
кметското място. В мо-
мента над 30 души от об-
щинската администрация 
(включително един дър-
жавен служител!) са увол-
нени незаконосъобразно – 
като репресия заради лоял-
ната работа с предишния 
кмет. 

По тези четири казуса 
има достатъчен фактоло-
гически материал.  В 
приложение към настоя-
щото отворено писмо Ви 
предоставям фактите и 
събитията, описани от за-
сегнатите кметове. Спи-
съкът на подложените на 
натиск представители на 
местната власт може да 
бъде продължен със слу-
чаите в Пирдоп, Омуртаг 
и други общини. Това по-
казва, че практиката на 
репресии с държавната 
машина срещу пряко из-
браните кметове е сис-
темна и масова. Всеки от 
кметовете, подложен на 

ОТКРИТО ПИСМО

от стр. 3

административно-съдебен 
тормоз, прави опит чрез 
съда да защити своята по-
зиция, права и интереси. 
За съжаление обаче реак-
циите и присъдите на съ-
дебните институции не 
говорят за обективност и 
справедливост, за власт 
на закона. Странното е, 
че ръководството на Сдру-
жението на  общините в 
България не реагира в за-
щита на своите членове и 
на местната власт.

Затова се обръщам към 
Вас, като авторитетен 
представител на висша 
държавна институция, за 
да вникнете в същността 
на проблема и, в рамките 
на Вашите компетенции, 
да помогнете за опасната 
тенденция, която се зараж-
да в България: да се под-
меня вотът на гласопо-
давателите чрез използва-
не механизмите на власт-
та.

КАКВО ВСЪЩНОСТ 
СЕ СЛУЧВА?

1. На атаки и преследване 
са подложени неудобните 
кметове. Неудобни за 
властимащите, което по-
литизира и партизира про-
блема. Как иначе да си 
обясним, че в случаите с 
Девин и Опака указанията 
за съпротива и бойкот 
на общинската управа 
идват от централата на 
ДПС, а във Велинград – 
от висши правителствени 
функционери. Областните 
управители, част от про-
курорите и полицейските 
началници получават (и 
изпълняват!) нареждания 
от местни и национални 
партийни лидери. Върху 
съда – главно ВАС – се 
оказва натиск от пред-

ставители на управлява-
щото мнозинство. Така 
законът и правовият ред 
се подменят чрез силата 
на административната 
и партийната власт, кое-
то е недопустимо за една 
демократична и европей-
ска държава, каквато е Бъл-
гария.

2. Своеволията на пред-
ставителите на изпълни-
телната и партийната 
власт минират устоите на 
местното управление. Във 
всички посочени общини 
без изключение избраните 
през 2003 година кметове 
са работили успешно. То-
ва личи от състоянието на 
бюджета, привлечените 
инвестиции, подготвените 
програми, социалните 
инициативи и прочие. За-
това гражданите ги под-
крепят и не следват ука-
занията на партийните 
централи да гласуват за 
други кандидати. Но на-
ли в това е същността на 
мажоритарния вот! Не-
стихващите следствени де-
ла, съдебни процеси, про-
курорски проверки, поли-
цейски заплахи и пр. съз-
дават напрежение в рабо-
тата на общинските ад-
министрации, блокират 
стратегическите плано-
ве на  общинската упра-
ва, дискредитират сама-
та идея за местно самоуп-
равление. Нещо повече  – 
държавността се руши от-
долу нагоре и тази ерозия 
неминуемо ще засегне и 
по-високите етажи.

Далеч съм от мисълта, 
че всички прокурори, по-
лицейски началници, сле-
дователи, съдии и област-
ни управители са послу-
шен инструмент в ръце-
те на управляващите. Не 
смятам също, че  указа-

нията за системен тор-
моз и управленски свое-
волия идват от държавни-
те институции на централ-
но равнище. Но тяхна е 
крайната отговорност да 
се пресече опасната тен-
денция за  дестабилизация 
на местната власт, която се 
налага вече втора година в 
Република България. 

Вярвам, че Вие лично 
ще намерите най-верния 
ход, за да възтържествува 
в крайна сметка силата на 
закона. И всички ние най-
сетне да се научим да за-
читаме правата и волята 
на суверена – българския 
народ!

28 март 2005 година 
 

С уважение
 проф. Кръстьо 

Петков 

ДА ПОЧЕРПЯТ 

РОЖДЕНИЦИТЕ

2 април
Милена Божанова –
заместник-кмет 
на община Попово
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– Литературоведът Бо-
рис Минков твърди, че 
вашият пътепис е така 
нареченият роман на 
прехода. Доколко вярно 
е това според вас?

Календеров

Романът на прехода е 
една измислица на родна-
та критика. Доколкото 
сме могли, ние сме се из-
гаврили с това 15-годиш-
но очакване да се поя-
ви този така наречен ро-
ман. То е точно такава 
глупост, колкото и въз-
хваляваният „път към Ев-
ропа“. Както виждаме, 
напоследък България се 
пълни с имигранти от За-
падна Европа. Едно от 
внушенията на нашата 
книга е, че Европа е 
тук. Европейците много 
добре знаят това и вече 
са започнали своя „път 
към България“. Иначе 
Минков сигурно е имал 
предвид прехода като не-
що буквално. Защото в 
нашия пътепис се раз-
казва за един автобус, 
пълен с българи, който 
„прехожда“ из много ев-
ропейски и варварски 
страни.

Вълев

Романът на прехода е 
клише също като самия 
преход. Търсенето на ро-
мана на прехода през 
всичките тези години спо-
ред мен бе най-вече за-
щото просто не се беше 
появил добър роман. А 
годините между 1989 и 
2004 хората наричаха пре-
ход, защото им се стру-
ваше, че не живеят доста-
тъчно добре в този отря-
зък от време, което си е 
чистата истина. Преходи 
винаги ще има! Дори и 
човешкият живот си е 
един постоянен преход от 
раждането през различни 
възрасти до мястото и 
времето, в което птички-
те престават да пеят.

– Правилно ли е да 
се правят сравнения 
между героите на ва-
шата книга и бродещия 
по Европа Бай Ганю?

Календеров

Според нас „Бай Ганю“ 
не е смешна, а обидна 
книга. И то не защото 
„разобличава“ българите 
като простаци. Просто тя 
прави това без достатъчно 
обич към своя герой. 
Тоест Алеко не е целял 
нашенците да станат по-
културни, интелигентни 
и добри, а по-скоро да 
се подиграе с тях и да 
се самоизтъкне за тяхна 
сметка. За разлика от 
„Бай Ганю“ нашата книга 
има за цел да забавлява. 
Според професор Марко 
Семов, това е „тъжна кни-
га, написана с чувство за 
хумор“. Ако тя не ви на-
прави по-добри, поне ще 
се посмеете.

Вълев

Такива сравнения вина-
ги се правят и ще се пра-
вят, просто защото това 
е първото натрапващо се 
сравнение. Аз още преди 
да прочета самия „Бай Га-
ньо“, в детската градина и 
в училище съм слушал де-
сетки скудоумни вицове, 
които се въртяха около 
това как на Бай Ганьо му 
бил най-голям, как пър-
дял най-силно и прочее. 
Поради една или друга 
причина той се е превър-
нал в събирателен образ 
на българина, и то не спо-

Критиката определя 
тази книга като „роман 
на прехода“. Авторите, 
известни журналисти, 
са далеч по-скромни – 
за тях написаното е 
„весел пътепис за при-
ключенията на двама 
българи из Сърбия, 
Хърватска, Словения, 
Италия и Гърция“. Ис-
тината сигурно е ня-
къде по средата. „Ис-
каме категорично да 
подчертаем – продъл-
жават авторите, – че 
сме нямали никаква 
идея да се заяждаме с 
когото и да било. На 
мнение сме, че Давид 
на Микеланджело е 
шедьовър на изкуство-
то, че кулата в Пиза е 
крива, а Пантеонът е 
по-стар от Лили Ива-
нова. Но това хората 
отдавна го знаят“.

Останалото – в кни-
гата…

РОМАН НА ПРЕХОДА 
ИЗ ЕВР ОПЕЙСКИ 

И ВАРВАРСКИ 
СТРАНИ

Дилян Вълев и Георги 
Календеров понастоя-
щем са редактори във 
вестник „Шоу”. Като 
журналисти, къде – заед-
но, къде – поотделно, 
обикалят различни 
държави, между които 
всички балкански стра-
ни, плюс Италия и 
Южна Корея, в тър-
сене на разликите меж-
ду традиционната бъл-
гарска представа за да-
ден народ и действи-
телното положение. 

Съвсем естествено идея-
та прераства в проект, 
базиран в интернет и 
наречен „Изкуството да 
бъдеш чужденец“. Поред-
ното си пътешествие 
двамата предприемат 
в края на август 2002 г. 
към Италия с цел да по-
работят известно време 
в цирк и ако може, да 
полежат известно време 
в италиански затвор. 

Мечтата им обаче не 
се сбъдва и по-късно те 
издават два седмични 
вестника в Атина. Ди-
лян Вълев е автор на ро-
мана “Седем дни”, а Геор-
ги Календеров се гордее с 
изложбата си от дървени 
врати, върху които са от-
печатани свински силуе-
ти с помощта на бензи-
нова горелка.

КОИ СА ТЕ

Календеров и Вълков

ред литературната кри-
тика, а в съзнанието на 
самите българи. А иначе 
повечето от нашите герои 
не притежават почти ни-
що от чертите на Бай 
Ганьо, както и повечето 
българи впрочем.

– По-голямата част от 
действието се провежда 
в Гърция. Кои бяха най-
интересните българи, 
които срещнахте и опи-
сахте там?

Календеров

За мен беше най-интере-
сен един циганин, който 
твърдеше, че е ясновидец. 
Него рекламирахме в два 
вестника и идваха доста 
хора, да им каже какво 
ги чака. Учителят Велчо 
постоянно ме молеше да 
му поръчам един чувал 
с „пръст от къртик“ от 
България, трябвала му за 
гинекологията (той много 
обичаше гинекологията, 
макар и нищо да не раз-
бираше от нея). Питах го 
веднъж: „Добре де, тол-
кова ли няма къртици в 
Гърция?“, а той ми от-
говори: „Има, обаче гръц-
кият къртик е много мър-
зелив!“

Вълев

Сещам се за една баба, 
казваше се Надежда Ми-
хайлова – съвпадение на 
имената. Тя продаваше 
цигари пред хотел „Ел 
Греко“ и постоянно съби-
раше пари да отиде в 
Индонезия, защото там 
било топло. Но в края на 
краищата нощният живот 
в Атина, представляващ 
за нея една кръчма на 
име „Дупката“, винаги 
се оказваше по-силен от 

спестовността. Това, че 
човек може да води такъв 
живот на близо осемде-
сет години, беше едно от 
откритията за мен по вре-
ме на нашето пътуване.

– А какво представля-
ват българите в чужби-
на? Помагат ли си?

Календеров

Разбира се, че си пома-
гат! Това широко разпро-
странено мнение, че в 
чужбина българин за бъл-
гарина е вълк, донякъде 
се дължи на стереотипа, 
налаган от такива като 
Алеко Константинов. 
Честно да ви кажа, в чуж-
бина не съм срещал по-ху-
бави, всеотдайни, жертво-
готовни и умни хора от 
българите. Нито пък съм 
виждал по-прекрасна 
страна от България!

Вълев

И колкото и да е странно, 
дори и тези, които току-
що са ти помогнали – 
дали с подслон, с храна 
или някое евро назаем, 
задължително по някое 
време подхващат темата 
какви гадове ставаме, 
щом излезем навън. До-
толкова ни е вкоренена 
тази идея.

– Защо мислите, че тук 
е най-добре да се живее?

Календеров

Ами, ако тук не си спо-
собен да се устроиш, в 
чужбина ще ти е още по-
трудно. Освен това ни-
къде не съм виждал тол-
кова пълни заведения, 
толкова веселящи се хо-
ра... На всичкото отгоре 
зад граница трябва да 

друга страна забавление-
то беше и нашият основен 
мотив да тръгнем.

Вълев

Не е било самоцел. Но 
ако нямаше хумор в една 
книга, описваща емигран-
ти, домашни слугини, 
бардаци, предназначени 
специално за българи, 
депортирания и прочее, 
тя щеше да се превърне 
в едно хленчещо четиво 
с лайтмотив: „Докъде я 
докарахме и заслужаваме 
ли това?“. А според мен 
нещата съвсем не са тол-
кова трагични, дори и 
за типажите, които опис-
ваме. От друга страна, 
ако, пишейки я, не се за-
бавлявахме, просто няма-
ше да я напишем. По 
време на работата много 
често се смеехме на глу-
постите си, а това беше и 
мотив да мислим нови.

– Не ви липсва само-
чувствие...

Календеров

А защо трябва да ни 
липсва самочувствие!? 
Човек е създаден по по-
добие Божие и трябва с 
добро самочувствие да 
отговори на тази чест. 
Ние сме толкова велики, 
колкото бихме могли 
да станем, след като ми-
нем през определено ко-
личество развитие. А то 
не може да се постигне, 
ако не предизвикваш жи-
вота, ако не рискуваш. 
Потиснато ще бъде само-
чувствието на онези, кои-
то си мислят, че са по-
стигнали всичко, които са 
се успокоили. На тях ще 
им е адски чудно също 
така защо нямат сили да 
предприемат нещо ново. 
Пълно е с такива хора, 
незаинтересовани от соб-
ственото си развитие. 
Тях обаче не мога да ги 
виня, а само да изпитам 
състрадание.

Вълев

Опитвам се да мисля 
реално както за себе си, 
така и за нещата около 
мен. Друг е въпросът кол-
ко успявам.

Интервю на 
Мария СТОЯНОВА

(www.ide.li)

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

учиш език и да свикваш с 
манталитета на хората. В 
Сингапур например, ако 
тупнеш някого по гърба и 
му креснеш: „Как си бе, 
мой човееееееек!?“, ще 
те вкарат в дранголника. 
Същото ще стане и в Ща-
тите, ако ощипеш някоя 
сервитьорка по задника и 
º кажеш: „Ох на дяда!“. 

Вълев

 Не съм казал, че 
тук се живее най-доб-
ре. Ако по време на та-
ка наречения преход не-
що се е променило, то 
е в мисълта, че и тук се 
живее. А не – че сме зато-
чени някъде без престъп-
ление... И че както си го 
направиш, така ще е.

– Защо толкова държите 
книгата ви да е смешна?

Календеров

Това е задължително 
изискване за всяка про-
за. Но за съжаление в 
литературата ни от „Чи-
човци“ на Иван Вазов 
насам няма смешни кни-
ги. Просто няма. Има раз-
ни скучни типове, които 
се опитват да проявяват 
така наречения шопски 
хумор – особено от Елин 
Пелин насам. А от тоя 
„хумор“ на всеки нор-
мален европеец, азиатец, 
африканец или ескимос 
ще му минат топли и 
студени вълни по гърба. 
По причина на липсата 
на хумор нашата проза 
като цяло е доста скучна 
и досадна. А както казва 
писателят Деян Енев, 
идеалният разказ е тоя, 
който, докато го четеш, 
се попикаваш от смях, а 
после, след края, се раз-
плакваш. Не сме се при-
държали стриктно към 
тази формула, но според 
литератори като проф. 
Марко Семов се е по-
лучило точно така. От 
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За пореден път стрел-
ците от отбора на РДВР–
Търговище показаха то-
чен мерник – този път на 
тазгодишното издание на  
традиционния турнир по 
стрелба с пистолет за слу-
жители на МВР – ОСВО-
БОЖДЕНИЕ. Състезание-
то се проведе на 17 и 18 
март на стрелбище „Гео 
Милев“ в София. Участие 
в него взеха над 20 отбора 
от системата на МВР, как-
то и два отбора на ди-
рекции в системата на Ми-
нистерството на право-
съдието. Съгласно регла-

мента на турнира всеки от-
бор бе съставен от по шес-
тима състезатели – четири-
ма мъже и две жени.

В крайното комплексно 
класиране отборът на 
РДВР–Търговище зае тре-

НОВ УСПЕХ НА СТРЕЛЦИТЕ 
НА РДВР–ТЪРГОВИЩЕ

Успешно бе и индиви-
дуалното представяне на 
състезателите от търго-
вищкия отбор. В индиви-
дуалното класиране при 
мъжете Стамен Белчев се 
класира втори и се окичи 
със сребърен медал, а при 
жените съотборничката 
му Елисавета Йорданова е 
трета с бронз.

В състезанието участва-
ха 136 състезатели от 23 
отбора на клубове на МВР. 
Победителите бяха награ-
дени от олимпийския шам-
пион по стрелба Таню Ки-
ряков.

Медалистите в надпреварата при мъжете. 
Пети отдясно наляво – Стамен Белчев от отбора 

на РДВР–Търговище. Най-вляво със светлите дрехи – 
олимпийският шампион Таню Киряков

Медалистките и техните подгласнички при жените. Четвърта 
отдясно наляво – Елисавета Йорданова от отбора на РДВР–

Търговище, носителка на бронзов медал. 
Вдясно до микрофона – олимпийският шампион Таню Киряков. 

тото място и получи за на-
града купа. Пред себе си в 
комплексното класиране 
служителите на РДВР–Тър-
говище пропуснаха само 
отборите на РДВР–Ст. За-
гора и РДВР–Плевен.

Два златни, три сребърни 
и два бронзови медала 
завоюваха състезателките 
по бокс и кикбокс на СК 
„Светкавица“, на личното 
и отборно първенство за 
жени в София. В отбора на 
„Светкавица“ представен 
от 6 състезателки, водени 
от старши треньора Първан 
Симов, най-добре се пред-
ставиха Мая Кирилова в 
категория 86 кг и Юлия 
Георгиева – 70 кг, които 
категорично надиграха 
своите противнички и си 
извоюваха шампионските 
титли. Със сребърни ме-
дали се завърнаха Ру-
мяна Илкова при 46 кг, 
Росица Деянова – 54 кг, и 
Анелия Росенова – 60 кг, 
а Росица Иванова при 63 
кг остана с бронзов медал. 
В отборната класация при 
конкуренцията на 100 със-
тезателки от 22 клуба 
в страната, отборът на 
„Светкавица“ зае призо-
вото трето място след от-
борите на НСА и „Ботев“–
Пловдив.

БОКС

БОРБА

70 състезатели от 11 клу-
ба си оспорваха отличията 
в ХХVІІ турнир по борба 
във Велико Търново за 
кадети. СК „Олимпиец“–
Търговище участва с трима 
състезатели в категориите 
54, 63 и 69 кг. След много 
оспорвана и драматична 
схватка Мариян Христов, 
категория 54 кг отстъпи 
на финала със съдийско 
решение, при резултат 1:1 
точки, на представителя на 
Пловдив Калоян Димов. 
В спор за третото място 
в категория 63 кг Денис 
Нихат бе грубо ощетен 
в двубоя му срещу друг 
пловдивчанин – Денислав 
Моллов, като загубата му 
го изпрати на V място. При 
63-килограмовите Георги 
Валентинов остана седми.

От 27 март до 3 април 
в гр.Архус, Дания, се про-
вежда европейското пър-
венство по тенис на маса. 
Сред състезателите, които 
ще представят България 
на шампионата, е включен 
и поповският тенисист 
Станислав Иванов. Сашко, 
както го знаят поповските 
любители на тениса на ма-
са, се е изградил като състе-
зател от висша класа под 
ръководството на младия и 
амбициозен треньор Иван 
Димитров. Роден е през 
1980 година, тренира този 
спорт от десетгодишен и 
се състезава от името на 
поповския клуб „Роса 1“. 
От 1997 година е в нацио-
налните гарнитури за раз-
личните възрасти, носител 
е на много медали. Участ-
вал е в Балканиадата за 
юноши в Турция, в евро-
пейски първенства за юно-
ши и мъже в Словения и 
в световния шампионат 
за мъже в Индонезия. С 

ПОПОВСКИ ТЕНИСИСТ – 
НА ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО

мъжкия отбор на „Роса 1“ 
Сашко е отборен държавен 
първенец за 2002 и 2004 
година. В наскоро проведе-
ното държавно лично пър-
венство той зае третото мяс-
то в личното първенство 
и трето място на двойки 
мъже. Амбицията на прези-
дента на клуба Иван Ива-
нов и на треньора Иван 
Димитров е поповските те-
нисисти да са постоянно 
сред елита на българския 
тенис на маса. 

На европейския шампио-
нат най-големите българ-
ски надежди се възлагат 
на китаеца  с наш паспорт 
Фенг Це, който ще напра-
ви опит да спечели ме-
дал. Най-големите му шан-
сове за отличие са в състе-
занието по двойки, къде-
то ще играе в тандем с 
опитния Константин Лен-
геров, притежаващ ав-
стрийски паспорт. В на-
чалото на настоящата го-
дина двамата постигнаха 

голям успех, като стигнаха 
до финала  в откритото 
първенство по тенис на 
маса в Хърватия (награден 
фонд 100 000 долара). В 
смесените двойки китае-
цът ще се състезава в дует 
с Ася Касабова.

Останалите тенисисти, 
които ще играят в Архус 
на европейския шампионат 
освен Ася Касабова и Ста-
нислав Иванов, са Кон-
стантин Парапанов, Тодор 
Кесов, Каталина Вичева, 
Мейджан Мехмедова и 
Таня Асенова. Целта на 
българите е да се класират 
сред първите 16 отбора и 
при мъжете, и при жените.

В първата си среща на-
ционалният ни мъжки от-
бор по тенис на маса срази 
Шотландия с 3:0, женският 
ни състав отстъпи на Ан-
глия с 2:3. Следващият съ-
перник на мъжете е Есто-
ния, а на женския екип 
предстои среща с Холан-
дия.

На 27 март в Попово се 
игра срещата от ХХII кръг 
на футболното първенство 
в североизточната „В“ ама-
тьорска група между от-
борите на местния „Чер-
ноломец“ и „Аксаково“ 
от гр. Аксаково. Мачът за-
почна отлично за домаки-
ните, които още в първа-
та минута си осигуриха 
аванс с попадение на Пла-
мен Красимиров. Рано 
падналият гол като че ли 
поуспокои  поповските фут-
болисти, които до почив-
ката по-рядко поглежда-
ха към вратата на своите 
гости. През това полувре-
ме общо взето играта бе 
равностойна, като лек тери-
ториален превес имаха съ-
стезателите от Аксаково.

През вторите 45 минути 
положението не се промени 
особено, гостуващите фут-
болисти бяха по-активните 
на терена. Така се стигна 
до 60-ата  минута, когато 

ТЕНИС НА МАСА

ДОМАКИНСКА ПОБЕДА
закономерно дойде израв-
нителният гол. Чак тогава 
играчите на „Черноломец“ 
„вдигнаха оборотите“, виж-
дайки, че губят трите точки. 
Те се втурнаха на щурм за 
победен гол, но атаките им 
бяха стихийни и топката все 
не намираше очертанията 
на противниковата врата. 
През тези минути за вто-
ри  жълт картон терена на-
пусна футболист от „Ак-
саково“. Макар и в на-
мален състав, гостите се 
възползваха от разредената 
защита на домакините, 
„натиснаха“ и отправиха 
няколко опасни удара във 
вратата на поповчани, кои-
то отлично играещият вра-
тар Д. Димов с мъка изби.

Все пак десетина мину-
ти преди последния съ-
дийски сигнал натискът на 
поповския отбор беше ма-
териализиран и футболис-
тите на „Черноломец“ успя-
ха да стигнат до успеха с 

хубав гол на Тихомир Къ-
нев. Краен резултат – 2:1 за 
домакините.

Състав на „Черноло-
мец“: вратар Дилян Ди-
мов, Ивайло Иванов, Шан-
си Мехмедов, Никола Ра-
фаилов, Пламен Красими-
ров, Серхан Хасанов, Краси-
мир Гочев, Диян Павлов, 
Тихомир Красимиров, Пе-
тър Георгиев и Димитър 
Димитров. През второто 
полувреме треньорът Кра-
симир Стоянов извърши 
три смени – К. Гочев, П. 
Георгиев и Д. Димитров 
бяха заменени съответно 
от Станислав Стоянов, 
Мехмед Рюстемов и Стан-
чо Станчев.

***
Ден по-рано в Попово 

местните футболни отбо-
ри – деца и юноши младша 
възраст, се срещнаха с 
връстниците си от „Свет-
кавица“–Търговище. Дома-
кините с треньор Илиян 
Станчев загубиха и двата 
мача: децата с 0:5 и юно-
шите младша възраст с 1:3.

Катерина РУСЕВА

На 25 март в Търговище 
се проведе областно пър-
венство по волейбол на 
средношколци и средно-
школки. Средношколците 
на поповската гимназия 
„Христо Ботев“ победиха 
с по 3:0 връстниците си 
от Антоново и Омуртаг и 
заеха първото място. Ето и 
крайното класиране: 

1. гимназия „Христо 
    Ботев“–Попово
2. Омуртаг
3. Търговище
4. Антоново
За най-добър състезател 

на турнира бе определен Ста-
нислав Неделчев от Попово.

При средношколките по-
повските момичета от гим-
назия „Христо Ботев“ по-
стигнаха две победи с по 3:0 
срещу отборите на Търгови-
ще и Омуртаг и също огла-

ВОЛЕЙБОЛ

ПОПОВСКИТЕ СРЕДНОШКОЛЦИ – 
ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНЦИ

виха класирането, което при-
доби следния вид:

1. гимназия „Христо
    Ботев“–Попово
2. Омуртаг
3. Търговище
Най-добрата състезател-

ка на турнира отново бе 
поповчанка – Катя Руменова 
от гимназия „Хр. Ботев“. 
На 20 април  поповският от-
бор средношколки ще пред-
стави Търговищка област 
на зоналното първенство по 
волейбол, което ще се прове-
де в Русе. 

Ден по късно, на 21 
април, в Попово ще се иг-
раят срещите от зонално-
то първенство по волейбол 
за средношколци. Предста-
вител на Търговищка област 
е отборът на поповската гим-
назия „Хр. Ботев“.

***
На 26 март в Шумен на 

официалния  турнир по 

волейбол за регион „Доб-
руджа“ играха момичета-
та (VII–VIII клас) на ВК 
„Черноломец–Попово 98“ 
с председател Галина Не-
нова. Ето и резултатите 
след двудневните състеза-
ния: „Шумен 05“–„Черно-
ломец“ 3:2, „Калбо“ (Шу-
мен)–„Черноломец“ 1:3, 
„Спартак“ (Варна)–„Чер-
ноломец“ 3:2. Класирането 
на отборите е следното:

1. „Спартак“ (Варна)
2. „Шумен 05“ (Шумен)
3. „Черноломец“ (Попово) 
4. „Калбо“ (Шумен)
5. „Черно море“ (Варна)
6. „Суворово“ (Суворово)
На отбора на „Черноло-

мец“ предстои участие в 
квалификационен турнир 
на 8, 9 и 10 април. Целта 
на тима е спечелване на 
първото място, което ще 
го класира сред 16-те най-
добри отбора в страната.

при гостуването си в Бобов 
дол на „Миньор“в среща 
от 18 кръг на първенството 
на „Б“ ПФГ. Наказанието 
заради натрупани картони 
на Стоянов и Василев, 
което на практика остави 
отбора без двойката цен-
трални защитници, при-
нуди треньорския щаб да 
заложи на играчи от юно-
шеската формация. То-
ва в голяма степен пред-
определи изхода на двубоя 
и по тази причина на пей-
ката бяха оставени и ти-
тулярните нападатели Въ-
лев и Христов. При така 
създалата се ситуация за-
губата бе неизбежна и тя 
стана факт след голове на 
Юли Максимов в 29 ми-
нута след отличен пас на 
Алексов и на капитана 
Красимир Свиленов в 36 

ФУТБОЛИСТИТЕ НА  
„СВЕТКАВИЦА“ ЗАГУБИХА С 2:0

минута.
В следващия ХХ кръг 

„Светкавица“ приема на 2 
април (събота) от 17 часа 
на стадион „Д.Бурков“ от-
бора на „Доростол“–Си-
листра.

•••
Изиграха се срещите  от 

първия пролетен кръг на 
Областното първенство по 
футбол в двете  групи. 

Източна група

Разбойна – Макариопол 2:7
Черковна – Баячево     1:2
Стража – Единство     7:2
Омуртаг – Плъстина    3:0 
           (сл.)
Овчарово – Ловец        3:1
Отборът на Кралево по-

чива.
Начело в класирането с 

31 т. води отборът на Ов-
чарово, следван от Стра-
жа – 26 т. и Макариопол-
ско – 22 т.

Средна група

Разделци – Здравец     0:2
Въбел – Антоново       1:3
Голямо Ново – 
Ковачевец            1:2
Ломци – Трескавец      1:3
Подгорица – Боровец (отл.)

В класирането води от-
борът на на Боровец с 25 
т., следван от Антоново с 
25 т. и Трескавец с 18 т..

На 2 април (събота) в 
Попово, в залата на ОУ 
„Н.Й.Вапцаров“ ще се 
проведе турнир по ВО-
ЛЕЙБОЛ – ДЕВОЙКИ 
МЛАДША ВЪЗРАСТ от 
регион „Добруджа“, с 
участието на отбори от 
ВК „Черно море“–Баск 
(Варна), ВК „Шумен 05“ 
(Шумен) и ВК „Черно-
ломец–Попово 98“ (По-
пово). Програмата на 
срещите е следната:

10 часа. „Шумен 05“–
„Черноломец 98“

14 часа. „Черноло-
мец“–„Черно море“

17 часа. „Черно мо-
ре“–„Шумен 05“

WWW.TRGPOOL.COM

електронният вестник 
за Търговище и 

региона
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Канал 1 23.40

ЗВЕЗДИ:
БРИТНИ СПИЪРС

Нова ТВ 15.00

„СРЕДИЗЕМНО 
МОРЕ“ 

Би Ти Ви 22.30

„ОТВОРИ ОЧИ“

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

       

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

14.30 „Спрайт екстрийм“
15.00 „Средиземно море“, 
 игрален филм
17.00 „Уил и Грейс“
17.30 Най-доброто 
 от Биг брадър (п)
19.30 Календар
20.00 „Морска сол“
20.30 „Запази последния 
 танц“, романтична 
 драма
22.30 Горещо 
23.30 Календар
  0.00 „Необходими неща“,  
 трилър
  1.30 „Кръгът на Доусън“
  2.30 „Средиземно море“ 
  4.30 „Запази последния 
 танц“ (п)
  6.30 Музика

НЕДЕЛЯ, 3 април

  7.00 Хай-тек (п)
  7.30 Иконостас
  8.00 „Костенурките 
 нинджа“
  8.30 „Бандата от потока 
 на кенгуруто“
  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 „Фрейзър“
18.30 Най-доброто от 
 „Господари на ефира“
19.30 Календар
20.00 „Морска сол“
20.30 „Четири сватби и 
 едно погребение“, 
 комедия
23.00 „Болница „Кралството“
  0.00 Календар
  0.30 „Зов от отвъдното, 
 трилър
  1.30 Кречетало
  3.00 Най-доброто от 
 „Господари на ефира“ 
  4.00 „Четири сватби и 
 едно погребение“ 
  6.00 „Кръгът на Доусън“
  6.30 Музика

12.50 „Марк Твен и аз“
 (Канада, САЩ, 1991 г.)
14.20 Непозната земя
14.50 Баскетбол: 
 финална сеща за 
 Купата на България
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30 Всяка неделя
20.00 По света и у нас
20.40 Неделна киновечер: 
 „Добър съвет“
 (САЩ, 2001 г.)
22.20 Елит
22.50 Мело тв мания
23.30 Джубокс: 
 Любовни квартири
23.40 По света и у нас
  0.00 Мрежата
  0.30 Игрален 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, 1 април

  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“
15.00 „Пасадена“
15.30 „Робобуболечки“
16.00 „Тутенщайн“
16.30 Риск печели, риск губи
17.00 „Бедната Настя“
18.00 „Всички обичат 
 Реймънд“
18.30 Вот на доверие
19.15 Треска за злато
19.30 bTV новините
20.00 Шоуто на Слави: 
 финален концерт за 
 Ку-ку академията
22.00 bTV новините
22.30 „Тя и Той“
23.00 „Всички обичат 
 Реймънд“
23.30 „Приятели“
  0.00 Вот на доверие (п)
  0.40  „Бързи пари“
  1.20 Море от любов (п)
  2.20 Бон апети (п)

ПЕТЪК, 1 април

  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 Светът на 
 Швейцария
15.15 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“, 10 еп.
19.50 „Лека нощ, деца!“
20.00 По света и у нас
20.50 Панорама
21.50 Великата илюзия 
 BG: „Двойникът“
 (България, 1980 г.)
23.30 По света и у нас
23.40 Звезди: 
 Бритни Спиърс
  0.25 „Правилата на ети-
 ката“ (САЩ, 1997 г.)
  1.55 Джубокс
  2.25 Здраве (п)
  2.45 Портрети: 
 Нагиб Мафуз
  3.35 Видеоклипове
  4.25 Седмица (п)
  4.55 Панорама (п)
  5.55 Игрален филм
  
СЪБОТА, 2 април

  7.30 Заедно: „Детството“
  8.00 Телепазарен 

 прозорец
  8.15 Дисни!
  9.00 „За животните – 
 с любов“
  9.30 Ала-бала
10.00 „Котаракът робот“ 
 анимация
10.45 Документален филм: 
 „Курсанти“
11.15 Памет българска. 
 800 години от битката 
 при Одрин
12.00 По света и у нас
12.20 Студио 
 „Частен случай“ 
12.50 „Минута е много“
13.40 „Дух и памет“ – един 
 разказ за православ-
 ните български места 
 в Москва
14.10 Знаци по пътя: 
 „Маргарит Минков“
14.40 Футбол: 
 „Славия“–„Литекс“
17.05 Атлас:
 „Непозната България 
 – село Любовка“
17.35 Суматоха
18.05 Документален филм: 
 „История за 
 шимпанзета“
19.00 Вижте кой...
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Кинопарад: „Инстинкт“
  (САЩ, 1999 г.)
22.45 Рекламна пауза
23.15 Трето полувреме
  0.05 По света и у нас
  0.15 Джазтайм
  0.45 „Като италианец“  
 (САЩ, 1998 г.)
  2.25 Суматоха (п)
  2.55 Памет българска (п)
  3.40 Портрети: 
 Робер Деснос
  4.25 Видеоклипове
  4.55 Вижте кой... (п)
  5.45 „Като италианец“ (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 3 април

  7.25 Бразди
  7.55 Телепазарен 
 прозорец
  8.10 Национален 
 календар: 145 г. от 
 Българския Великден
  8.15 Дисни!
  9.00 Палавници
10.00 Чай
12.00 По света и у нас
12.20 Документален филм:
 „Не на корупцията“

  2.45 bTV новините
  3.10 „Осъдена“ (п)
  4.10 Искрено и лично (п)
  5.00 „Бедната настя“ (п)

СЪБОТА, 2 април

  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 „Златната игла“
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 „Двойна печалба“ 
22.00 bTV новините 
22.30 „Отвори очи“
  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, 3 април

  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 „Разбити сърца“ 
15.00 „Часът на Нешънъл 
 Джиографик“
16.00 „Тя и Той“
16.30 УЕФА – обзор
17.00 Зона спорт
17.30 „Кварталът на 
 богатите“
18.30 Треска за злато 
19.00 bTV репортерите 
19.30 bTV новините 
20.00 „Американски пай“ 

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, 1 април

  7.00 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 Концерт
  2.30 „Биг брадър“ (п)
  4.30 „На кафе“ (п)
  6.30 „Сибил“

СЪБОТА, 2 април

  7.30 Иконостас
  8.00 „Костенурките нинджа“
  8.30 „Бандата от потока на 
 кенгуруто“
  9.00 „Животните 
 представят...“
  9.30 „Тайният живот на 
 Сабрина“ - анимация
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“

За времето от 18 до 
22 март в Попово в ас-
фалтова база – фирме-
на собственост, неизвес-
тен извършител е демон-
тирал и извършил кражба 
на елмотор (10 kw) на 
неустановена стойност.

•••
На 22 март около 6,20 

часа по ул. „Цар Осво-
бодител“ в Омуртаг не-
правоспособният водач 
М.О., на 30 г., от с. Стев-
рек, община Антоново, 
управлявал лек автомо-
бил „Фолксваген голф“ с 
търговищка регистрация, 
без да притежава свиде-
телство за управление 
на МПС, като за същото 
нарушение вече е наказван 
по административен ред 
в едногодишен срок с 
влязло в сила наказателно 
постановление. 

•••
На 22 март около 21,10 

часа по ул. „Трети март“ в 
Търговище 30-годишният 
Н.Т. от Търговище уп-
равлявал лек автомобил 
„Фиат тико“ с търговищка 
регистрация след употреба 
на алкохол, с концентрация 
на алкохол в кръвта му 2,01 
промила, установено по 
надлежния ред.

•••
На 23 март около 10 

часа във вход на жилищен 
блок на ул. „Бенковска“ 
в Търговище  неизвестен 
извършител въвел в за-
блуждение живееща там 
гражданка, като под пред-
лог за закупуване на евтина 
захар º отнел сумата от 140 
лв. 

•••
На 23 март след прове-

дените в РПУ–Омуртаг 
оперативно-издирвателни 

мероприятия са разкрити 
извършителите на краж-
бата на вещи от къща в с. 
Птичево, собственост на жи-
телка на Търговище. Краж-
бата е извършена за вре-
мето от  22 декември 2004 
г. до 26 февруари 2005 г., в 
жилището е проникнато чрез 
счупване стъкло на входна 
врата.  Като извършители на 
деянието са уличени: М.Ш., 
на 15 год., от с. Змейно, 
община Омуртаг, и 13-го-
дишно малолетно момче от 
Варна.

•••
За времето от 21 до 22 

март в с. Чеканци, община 
Антоново, е възникнал 
пожар в стопанска по-
стройка на необитаем 
имот – собственост на жи-
телка на с. Константин, 
област В. Търново, вслед-
ствие на който са изгорели 
120 кв.м покривна кон-

струкция, 10 бали сено и 
една каруца. Причините за 
пожара са в процес на изяс-
няване. 

•••
На 26 март около 8,45 

часа на първокласен път I–
4 (София–Варна), на око-
ло 600 м от разклона за с. 
Кьосевци, община Анто-
ново, в посока Антоново, 
е възникнало пътнотранс-
портно произшествие меж-
ду лек автомобил „BMW“ 
с шуменска регистрация, 
собственост и управляван 
от правоспособния В.П., 
на 40 г., от Шумен, и лек 
автомобил „ВАЗ“ с плов-
дивска регистрация, управ-
ляван от правоспособния 
С.Я., на 39 год., от с. Из-
ворово, община Антоно-
во. Вследствие на удара 
е пострадал возещият се 
в лекия автомобил „ВАЗ“ 
А.А., на 37 год., от с. Из-

ворово, който е настанен 
за лечение в МБАЛ–Тър-
говище с фрактура на пред-
мишнична кост на дясна 
ръка, без опасност за жи-
вота. Причини за пътно-
транспортното произшест-
вие – неправилно изпревар-
ване от страна на водача 
на лек автомобил „BMW“ 
В.П. Водачите и возещите 
се и в двата автомобила са 
ползвали обезопасителни 
колани. На водачите е взета 
кръвна проба. По случая 
е образувано следствено 
дело.

•••
На 25 март в РПУ–

Търговище бе доведен 
В.К., на 35 г., от с.Бистра, 
община Търговище, за 
когото бе установено, че е 
извършител на кражба на 
цистерна с вместимост 10 
тона, собственост на жител 
на същото село. По случая е 
образувано дознание. 

•••
На 27 март след прове-

дените в РПУ–Омуртаг 
оперативно-издирвателни 

мероприятия бе устано-
вена самоличността на 
починалото на 26 март в 
частен дом в с. Старчище, 
община Антоново, лице. 
Това е 45-годишният Илко 
Христов от с. Струпец, 
област Сливен. Същият е 
бил доведен в споменатия 
дом от двама жители на 
с. Старчище, които го на-
мерили в безпомощно 
състояние, с видими по-
резни наранявания в об-
ластта на лявата ръка, в 
близост до селото. Следи 
от насилие по тялото не са 
констатирани.

•••
На 28 март около 1,30 часа 

в Търговище на първокласен 
път I–4 (София–Варна) 
до бензиностанция OMW 
правоспособният А.А., на 
38 г., от с. Веселина, община 
Лозница, управлявал лек ав-
томобил „ВАЗ“ със софий-
ска регистрация след упо-
треба на алкохол, с кон-
центрация на алкохол в 
кръвта му 1,83 промила, ус-
тановено по надлежния ред.
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На големия християнски 
празник Благовещение Об-
щински детски комплекс–
Попово организира дет-
ски празник за второклас-
ниците от основно учи-
лище „Любен Каравелов“ 
и възпитаници на Дома 
за деца, лишени от роди-
телски грижи. 

Веселата сбирка беше 
в общинския стол и за-
почна с изпълнения на во-
калната група към ОДК с 
ръководител Росица Пен-
чева – първа, много ус-
пешна изява на малките 
певци. Музикален поздрав 
поднесоха и деца от По-
мощното училище. Всички 
присъстващи научиха по-
вече за празника, свързан с 

благата вест, че ще се роди 
син Божи, спасителят на 
хората.

Най-много емоции, как-
то винаги при малчуга-
ните, предизвикаха съ-
стезателните игри. Как-
во правим, когато мама 
я няма вкъщи – с това 
бяха свързани този път 

Деню Тотев Денев – из-
вестен поповски адвокат и 
дарител, е роден в с.Кръш-
но (бивше Кьосе), По-
повска околия, през 1897 
година. Завършва пра-
во в София и след спе-
циализация във Виена, 
Австрия, се установява в 
Попово, където протича 
целият му житейски и 
професионален път. Той 
е уважаван от възрастни 
и млади и името му се 
свързва с добри дела към 
отделни поповски граж-
дани и със заслуги за про-
сперитета на града.

През март 2005 година 
се навършват 60 години 
от неговата кончина. По 
този повод е добре да си 
спомним за него и скром-
ните му дела, за дейното 
му участие в живота на 
града, за политическите 

му пристрастия като член 
и народен представител на 
Демократическата партия 
(1934–1937 г.).

Деню Тотев е един от 
главните дарители за по-
строяването на гимназия 
„Христо Ботев“, в която 
са обучавани стотици уче-
ници от Попово и околията. 
Той е организатор и дава 
средства за построяване на 
първия паметник в Бълга-
рия на Царя Обединител 
Борис III след неговата 
смърт. Добре би било то-
зи паметник, разрушен 
и вдигнат от центъра на 
града от комунистически-
те управници, в най-ско-
ро време да бъде възстано-
вен. Все още има живи 
свидетели, които помнят 
освещаването на памет-
ника, извършено много 
тържествено в присъст-
вието на царица Йоанна, 
министър Добри Божи-
лов, Негово високопреос-
вещенство Доростоло-
Червенския митрополит 
Михаил и гражданството 
на Попово. Има все още 
граждани, които пазят 
като скъп спомен снимка 
на паметника с хилядите 
участници на тържестве-
ното му откриване. 

Нашият чичо Деню 
Тотев е участник в Бал-
канската война с чин 
поручик и капитан, както 

и в проведените маневри 
край с. Паламарца. Ся-
каш и днес пред очите 
си виждаме впряга от 
два красиви черни коня и 
многото блестящи украси 
по хамутите им, с кои-
то ни отведоха до място-
то на паметника и манев-
рите. Като ученичка в 
гимназията много често 
съм наблюдавала срещите 
на чичо ми с десетки 
ученици, на които той е 
бил настойник и е запла-
щал техните такси за обу-
чение. Особено доволен 
се чувстваше той от отлич-
ниците, които в края на 
срока с гордост му показ-
ваха бележниците си.

Много са хуманните и 
скромни дела на адвоката 
и човека Деню Тотев Де-
нев. Ние, все още живите 
потомци, и нашите деца се 
прекланяме пред доброто, 
което той е извършил. Него 
го помнят все още живи 
граждани на Попово, на 
родното му село Кръшно и 
други селища на околията.

Дълбок поклон пред 
светлата памет на големия 
Човек, нашият чичо Деню 
Тотев Денев!

От признателните 
потомци

Ангелина Косева 
Ташева, София, и
проф. д.и.н. Тотю 

Косев Тотев, Шумен    

IN MEMORIAM
60 ГОДИНИ БЕЗ ВИДНИЯ 

ГРАЖДАНИН НА ПОПОВО
ДЕНЮ ТОТЕВ ДЕНЕВ

– Г-жо Колева, чия бе-
ше идеята за създаване 
на театрална формация 
към Младежкия цен-
тър – Вие ли ги провоки-
рахте, или самите мла-
ди хора решиха да се 
занимават с театър?

 – Идеята бе на младите 
хора. Аз бях поканена за 
ръководител. И тъй като 
съм орисана цял живот 
да работя с поколенията 
след мен, приех с охота 
предложението.

Не трябва да се робува на 
мисълта, че младите хора 
са инертна маса, която не 
се интересува от нищо. 
Напротив, свидетелка съм 
на многобройни идеи, 
оригинални и разумни в 
същото време. Младите 
хора искат да се впишат 
в ежедневието не като на-
блюдатели, а като негови 
създатели, критици и пре-
образители.

– Кога започнаха репе-
тициите и в какъв състав?

– Започнахме да репе-
тираме през ноември 
2004 година със седем 
души. Освен тях винаги 
присъстваха ентусиазмът, 
желанието, ангажира-
ността, отговорността.

– Как подбрахте лите-
ратурния материал и му-
зиката за първата изява 
на групата?

– Литературният мате-
риал бе предложен от мен, 
обсъден от участниците 
и приет с мнозинство. 

Присъстват само българ-
ски автори, измежду кои-
то и популярни имена 
като Станислав Стратиев, 
Людмил Станев. Тексто-
вете бяха съобразени с 
натюрела на всеки млад 
актьор, така че да му до-
падне, за да може да даде 
възможното от себе си в 
интерпретацията на пер-
сонажа.

– Има ли между чле-
новете на групата пише-
щи хора, такива, които 
се опитват да пишат сце-

нарии например?
– Членовете на групата 

са ярки индивидуални 
характери. Между тях има 
една поетеса, една тан-
цьорка, две певици и почти 
всички са невероятни им-
провизатори. Склонни са 
да сглобят един ненаписан 
сценарий именно от соб-
ствените си импровизации.

– Само репетирате или 
усвоявате и теоретични 
знания за театъра, за ак-
тьорското майсторство?

– С актьорите работя 

нетрадиционно. Първо 
правим ролите, а след това 
извличаме теоретичните 
знания за актьорското 
майсторство. Все пак то-
ва е самодейна трупа в 
своето начало и първата 
цел е сформирането на 
екип. Натрапването само 

МЛАДЕЖКИЯТ ЦЕНТЪР–ПОПОВО НИ ПОДНЕСЕ

КАФЕ СЪС „100 ГРАМА АТРАКЦИЯ“
В навечерието на Деня на театъра новосформираната театрална формация към Младежки център–

Попово приятно ни изненада с покана за първото си представяне пред публика. Кафе-театърът се състоя 
вечерта на 25 март в Дома на културата. „100 грама атракция“ бяха нарекли своя спектакъл младите 
поповски театрали,  включващ етюди, стихове, песни от различни български автори. По наше скромно 
мнение това бе една успешна първа стъпка на прохождащия състав, категорично потвърждение, че в 
града ни живеят будни и талантливи млади хора с разностранни интереси и вкус към стойностните 
неща в изкуството. И със заразителен ентусиазъм да правят това, което им харесва, да се доказват – 
пред себе си и пред другите, да преследват мечтите си.

Г-жа Румяна Колева е художествен ръководител на младежката театралната формация. Към нея 
бяха и нашите въпроси веднага след спектакъла.

„КОГАТО МАМА Я НЯМА 
ВКЪЩИ“

практичните и теоретич-
ни задачки. Първо състе-
заващите се двойки се 
надпреварваха кой ще 
направи по-вкусен и ес-
тетично аранжиран санд-
вич, после със завързани 
очи по-големите храниха 
малките си братчета или 
сестрички, слагаха им 
памперси и ги обличаха, 
писаха домашни. Най-
бързите получиха награди 
и неистови овации от 
страна на публиката, а за 
всички участници в праз-
ника организаторите бяха 
осигурили по парче вкус-
на торта.

Веселието завърши с дис-
котека, в която по-актив-
но се включиха малките 
дами, демонстрирайки пла-
стичност и  по-добър усет 
за ритъм от момчетата.

на теория би отдалечило 
някого. Така че работим 
по-странно, но по-инте-
ресно – от края към нача-
лото. Може би за някои 
от младите хора това ще 
бъде предисловие към кан-
дидатстване в театрална 
академия. Но да запазим 
тайната.

– Видяхме тази първа 
изява на самодейния ви 
театър, която направи 
много приятно впечат-
ление на публиката в за-
лата. Мислите ли вече за 
следващата стъпка?

– Не само мислим за след-
ващи изяви, но и работим 
върху тях. Те ще бъдат 
свързани с по-големи пие-
си от съвременни авто-
ри. Отново български. 
Разглеждат се проблемите 
на съвременния човек –  
алиенацията, все още оста-
налото добро, изборът на 
младите – да останат или 
не, наличието на инте-
лектуален заряд, който 
е неоценен от общество-
то и потъва в неосъщест-
вяването, липсата на обич 

и копнежът по щастие. 
Бих казала едно съчетание 
между съвременност и веч-
ност в контекста на бъл-
гарската действителност 
днес.

– Доставя ли Ви удовол-
ствие работата с младите 
хора?

– Удоволствието в ра-
ботата е взаимно. Ако 
то липсва, ще липсват 
и резултати. За съжале-
ние условията са все още 
възрожденски. За поясне-
ние – под възрожденски 
условия разбирам наличие 
на ентусиазъм и много 
липси. Но да се надяваме, 
че това е едно ново въз-
раждане на забравени 
традиции, които като вся-
ко ново, което е добре за-
бравено старо, трудно си 
пробиват път. Понякога 
се сблъскват с хладни 
погледи, неразбиране и 
дори нарочни прагове. 
Но важното е да кажем: 
„Искаме да бъдем. И ще се 
опитаме да го постигнем.“

Въпросите зададе 
Маруся МИЛУШЕВА 

Румяна Колева


