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Както вече сме информи-
рали, с решение № 2 
по протокол № 18 от 
8.02.2005 г. Общинският 
съвет–Попово застана зад 
идеята за поемане на об-
щински дълг под формата 
на емисия от общински об-
лигации с цел осигурява-
не на средства за рехаби-
литация и основен ремонт 
на улични настилки в град 
Попово.

Облигационният заем 
вече е факт благодарение  
усилията и експедитив-
ността на общинската ад-
министрация и лично на 
заместник-кмета г-жа  Ми-

300 ХИЛЯДИ ЕВРО 
ЗА РЕМОНТ НА УЛИЦИ

лена Божанова.  Ето как-
во повече научихме от нея 
за параметрите на креди-
та и кои конкретно ще са 
улиците, които ще бъдат 
ремонтирани със средства-
та от него.

Размерът на облигацион-
ния заем е 300 хил. евро. 
Датата, от която тече па-
дежът, е 29 март 2005 г. 
Всъщност това е денят, от 
който започна записването 
на облигациите. (Броят им 
е 300 с номинал 1000 ев-
ро.)  Датите на падежите 
за лихвените плащания са 
съответно 29 септември 

УЧЕНИЦИ ОТ ПОПОВО 
СЕ СРЕЩНАХА 
С ПРЕЗИДЕНТА на стр. 8

Светослава РУСЕВА

„Общината да се превър-
не в икономически проспе-
рираща и привлекателна, 
като се развие в региона-
лен търговски център по 
екоземеделие и едновре-
менно с това задоволява 
културните, образовател-
ните и здравните нужди 
на жителите си.“

 Това е визията на община 
Търговище, предложена 
от екипа от асоциация 
„Екология, земеделие, об-

ЕКОСРЕЩА
разование и наука“–Шу-
мен, разработващ мест-
ната Програма по еколо-
гия. След дискусия по 
проблемите на околната 
среда се открои мнение-
то на заместник-кмета Ру-
мен Такоров визията  да 
се допълни в посока реа-
лизиране на културен, ис-
торически и екотуризъм. 

На работната среща в 
общинската администра-
ция бе представен SWOT 
анализът за развитие на 
екологията в община 

Търговище, съставен на 
база проведеното анкетно 
проучване сред 60 пред-
ставители на  институции 
и граждани. Той поставя 
началото на процеса по раз-
работване и приемане на 
Общинската програма  
за опазване на околната 
среда за периода 2005–
2010 година. 

 Най-много претенции от 
анкетираните са отправени  
по отношение на водния 
сектор в общината. Ак-

22% от пре-
стъпленията, из-
вършени в Тър-
говищка област, 
са дело на лица 
от ромски про-
изход, съобщи 
генерал Гецо Ге-
цов, директор 
на РДВР, на 
пресконферен-
ция, на която бе 
обявено начало-
то на проекта за 
изграждането 
на интеграцио-
нен модел на 
партньорство 
между деца ро-
ми и полицаи. 
Проектът се фи-
нансира по про-
грама ФАР и е 
на стойност 11 
хил. евро. Ще 
се реализира 
в рамките на 
12 месеца. Об-

ПОЛИЦИЯ И РОМСКИ ДЕЦА – 
ПАРТНЬОРИ

ТЕЛЕФОН 
СРЕЩУ 
ДЕТСКА 
ПОРНО-
ГРАФИЯ 

В изпълнение на зада-
чите, произтичащи от На-
ционалния план за дейст-
вие срещу сексуалната екс-
плоатация на деца с тър-
говска цел, в РДВР–Тър-
говище е открит горещ те-
лефон, на който гражда-
ните от областта могат да 
се обаждат за случаи на 
детска порнография или 
подбуждане към детска 
проституция. Номерът на 
този телефон е: 

63 797

В ПОПОВСКО-
ОПАЧЕНСКИТЕ 
ЛОВНИ ПОЛЕТА на стр. 5

на стр. 2

на стр. 2 на стр. 2

ПОЗДРАВЯВА

ВСИЧКИ МЕДИЦИ С 
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК!

По случай деня на здравния работник 
ОТ 8 ДО 20 АПРИЛ 2005 ГОДИНА

ИМАМЕ СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС!!

Предложението е валидно за адреси по улици 
с изградена газоразпределителна мрежа!

За повече информация заповядайте 
в търговския център на „Газоснабдяване–Попово“ АД 

и на телефон 0608/2-38-74 и 2-27-22.
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2005 г., 29 март 2006 г., 
тоест през 6 месеца, като 
последният срок е 29 март 
2010 г. През годината има 
две плащания на главни-
цата на 6 месеца.

Банката, която ще об-
служва плащанията по 
кредита, е ОББ АД, която 
е обслужваща банка на Об-
щина–Попово. Инвести-
ционният посредник е „Ти 
Би Ай Инвест“ ЕАД. 

Облигационната емисия 
е първа за Общината. Тя 
е обезпечена с ипотека на 
общински имоти частна 
собственост, които покри-
ват 120% от номиналната 
стойност на емисията.

На 26 април 2005 година 
от 14 часа в сградата на 
Общината в Попово ще 
бъде проведено общо съ-
брание на собствениците 
на облигации, които са пре-
димно пенсионни фондове 
и застрахователни дру-
жества.  Предлагането на 
облигациите е частно, не-
публично, решението за то-
ва беше взето предвид раз-
мера на емисията и за да 
не бъде тя допълнително 
оскъпена.

Още с обявяване датата 
на записване (29 март) до 
края на деня бяха записани 
всички облигации. Сумата 
е събрана на 100% и вече 
разполагаме с 300 хил. ев-
ро за изпълнение на проек-
та „Рехабилитация на 
уличната мрежа в гр. По-
пово“. Ето и конкретни-
те улици, които влизат в 
списъка за ремонт:

• Рехабилитация на ул. 
„Калакоч“

• Рехабилитация ул. „Д. 
Благоев“ – отсечката от 
ул.„29 юни“ до площад „3-
ти март“

• Асфалтиране на подход 

центът е поставен върху 
изграждането на пречист-
вателна станция за отпад-
ни води, опазване на во-
дите от замърсяване, под-
мяна на ВиК мрежата, по-
добряване качеството на 
питейната вода. 

Следващи са приорите-
тите в  областта на управ-
ление на отпадъците, усъ-
вършенстване дейността 
на общинската админист-
рация, както и подобряване 
екологичната култура на 
местното население.

Сред силните страни са: 
положителното отношение 
на ръководството на об-
щина Търговище към 
проблемите на опазване 
на околната среда, гази-
фикацията, добре запазе-
ните екосистеми и висока 
степен на залесеност, 
природогеографското и 
транспортно-комуника-
ционното местоположение 
на град Търговище. Изтък-
нато е наличието на про-
ект за пречиствателна 
станция, липса на крупни 
замърсители, добре орга-
низирано сметоизвозване, 
провеждането на екомеро-
приятия.

Според повечето от ан-
кетираните обаче са не-
достатъчни финансовите 

хваща Търговище и селата 
Подгорица, Баячево и Дра-
гановец. Партньори по реа-
лизиране дейностите по 
проекта са РДВР–Търгови-
ще, сдружение „Център за 
регионално развитие“, сдру-
жение „Циганско лято“.

Екатерина Милиславо-
ва, ръководител на проек-
та, представи целите му – 
създаване на трайна връзка 
между полицията и децата 
от ромски произход в на-
чална училищна възраст; 
популяризиране ролята на 
районните инспектори за 
справяне с рисковете при 
малцинствените групи; на-
маляване бариерите на об-
щуване между роми и по-
лицаи; повишаване ролята 
на районните инспектори 
и служителите от Детска 
педагогическа стая.

Предвижда се провежда-
не на семинари за осем-
найсетте районни инспек-
тори от РДВР за повишава-

ЕКОСРЕЩА
от стр. 1

средства в общинския 
бюджет, ниска е информи-
раността на гражданите по 
екопроблемите, остаряла 
е канализационната сис-
тема, неангажирано е и на-
селението по проблемите 
за опазване на околната 
среда.

Общ е изводът, че финан-
совите средства по линия 
на европейските предпри-
съединителни фондове ос-
новно ще подпомогнат 
ефективното опазване на 
околната среда в Търго-
вищка община през след-
ващите години. Прави впе-
чатление  доброто º съ-
стояние в общината на то-
зи етап и възможността º 
да се възпроизвежда.

Румен Такоров – заместник-
кмет на община Търговище

Миналата седмица 
във връзка с пред-

стоящия археологически се-
зон в Попово беше ръково-
дителят на разкопките на 
Ковачевско кале доц.Иванка 
Дончева. За съжаление 
посещението º започна с 
неприятност – слизайки от 
автобуса, с който пристига 
от Велико Търново, тя не 
открива пътната си чанта, в 
която освен личните º вещи 
са и ценни материали, свър-
зани с научната º работа. 
След установена връзка 
с шофьора на автобуса в 
Попово с лекия си авто-
мобил пристига  Стефан 
Сидеров от с. Водица, с 
чието съдействие доц. Дон-
чева открива багажа си за 
часове. Чрез „Местен вест-
ник“ тя иска да изкаже го-
лямата си благодарност на 
човека, помогнал º с готов-
ност в тази неприятна си-
туация.

Ето какво споделя са-
мият Стефан Сидеров: 

„Него ден изпращах 
мои приятели софиянци, 
които ми бяха гостували 
вкъщи. От автобуса на 
спирката слезе възрастна 
жена с дете, имаше доста 
багаж. По погрешка меж-
ду него се е оказала и чан-
тата на доц. Дончева. 
Двадесетина минути по-
късно ми се обадиха по 

се разкриват допълнител-
но от 1 април по одобрени 
от Агенцията по заетостта 
проекти от област Търго-
вище за финансиране по 
националната програма 
„От социални помощи към 
осигуряване на заетост“ 
през 2005 г.

Работните места са по 
проекти на работодатели 
от общините Омуртаг (15), 
Попово (85), Опака (70) 
и Търговище (40). На по-
голямата част от местата 
ще бъдат наети работещи 
в аварийните групи, чиито 
договори изтичат на 31 
март т.г. и за които всяка 
дирекция „Бюро по труда“ 
е разработила конкретен 
план за осигуряване на 
заетост или обучение.

Допълнителните работни 
места се разкриват в рам-
ките на освободените сред-
ства за област Търговище 
при преизчисляването на 
работното време – от 8 на 

ОЩЕ 210 РАБОТНИ МЕСТА
6 часа. Както е известно, 
за наетите през 2005 г. то 
е по 6 часа (с изключение 
на наетите като личен и 
социален асистент, които 
работят на пълен работен 
ден), с което се предоставя 
възможност за по-ефектив-
ното му уплътняване.

Включените от началото 
на годината безработни от 
област Търговище в про-
екти по програмата са 1982. 
От 1 април безработни ще 
бъдат насочвани общо към 
357 нови работни места, 
включително и 147-те за 
селскостопански дейности 
по проекти на земеделски 
производители.

Регионална служба по 
заетостта–Русе

не на информираността за 
работа с уязвимите групи 
в обществото по модела 
„Полицията в близост до 
обществото“. Ще бъдат 
осъществени в училищата 
и детските градини часо-
ве на полицая. Ще се ор-
ганизират посещения на 
деца роми в сградите на 
РДВР и РПУ за запозна-
ване с работата на поли-
цейските служители. 

Планирано е издаване 
на брошура за правата на 
детето и дипляна на район-
ния инспектор. Книжка с 
приказка на местната писа-
телка илюстратор Ирина 
Стоянова „Три петлета де-
тективи“, представяща об-
раза на смелия полицай, 
чрез проекта ще достигне 
и до децата. Предстоят 
и две футболни срещи – 
между деца роми и деца 
на полицаи, както и между 
ромския юношески отбор 
„Единство“ и тима на 
РДВР–Търговище. 

ПОЛИЦИЯ И РОМСКИ ДЕЦА...
от стр. 1

Светослава РУСЕВА

От 1 април стартира проектът „Предприемачество 
чрез занаяти“, защитен пред програма ФАР от читали-
ще „Съгласие“ в село Дългач, Търговищка община. 
Стойността на проекта е 7 хиляди евро. Продължи-
телността му е 10 месеца. Предвидените дейности 
са семинари по предприемачество и за развитие на про-
дукта, практикуми, курс по компютърна грамотност. 
Проектът обхваща група младежи от 18 до 29 години, 
които имат желание да развиват собствен бизнес. 

В СЕЛО ДЪЛГАЧ 
СТАРТИРА 
ФАРОВСКИ ПРОЕКТ

300 ХИЛЯДИ ЕВРО ЗА РЕМОНТ НА УЛИЦИ
от стр. 1

Милена Божанова, заместник-
кмет на община Попово

В третия кръг, който 
правителството обяви за 
малки демонстрационни 
проекти в населените мес-
та, добили популярност 
като „чешмичките“, от об-
щина Попово в Областна 
администрация–Търгови-

ще до 4 април бяха постъ-
пили 24 заявки за финанси-
ране. 20 от проектите са 
подадени от Общината и 
4 – от инициативни коми-
тети. Само един от всич-
ки тях е за чешма (с. Са-
дина). Най-много са за ре-

ПОПОВО С 24 ДЕМОПРОЕКТА

БЛАГОДАРНОСТ С АДРЕС

зад пазара
• Рехабилитация на ул. 

„Гоце Делчев“
• Рехабилитация на ас-

фалтова настилка – пар-
кинг пред завод „Родина“

• Асфалтиране на ул. 
„Ал. Стамболийски“ – 
от бул. „България“ до 
ул.„Добри Чинтулов“

• Асфалтиране на ул. 
„Цар Освободител“ – от 
ул.„29 юни“ до ул.„Ал. 
Стамболийски“ 

• Пътна връзка към имот 
3617, УПИ ІV

• Асфалтиране на ул.„Л. 
Каравелов“ – от „Цар Ос-
вободител“ до ул. „Кало-
менска“

• Асфалтиране на ул. 
„Арбанашка“ и стар пазар

• Асфалтиране на ул. 
„Драва“

• Рехабилитация на ул. 
„Барикадна“ 

• Рехабилитация на 
ул.„Св.св. Кирил и Мето-
дий“ – от ул. „Ал. Стамбо-
лийски“ до „Просветна“

• Асфалтиране на ул.„Ка-
ломенска“ – отсечката от 
„Отец Паисий“ до „Любен 
Каравелов“.

Такъв мащабен проект 
Общината не би могла да 

осъществи със собствени 
средства и с капиталовите 
разходи, които се отпускат 
от централния бюджет. За-
това се принудихме да из-
ползваме привлечен ка-
питал, тоест дългови ин-
струменти във вид на об-
лигационен заем. Досега 
сме ползвали банкови зае-
ми, но в случая облига-
ционният заем се оказа 
по-добра алтернатива, тъй 
като е един по-евтин пари-
чен ресурс. Лихвеният 
процент по тази емисия 
е 7,9%. Постигнахме го 
чрез преговори между по-
тенциалните собственици 
на облигации, инвести-
ционния посредник и Об-
щината. Първоначалното 
предложение беше за 8,5% 
лихва и това, че успяхме 
да го намалим, ни удовлет-
ворява. 

Записа 
Маруся Милушева

мобилния телефон мои-
те хора от автобуса и 
ме помолиха да дойда в 
Попово. Тръгнах веднага. 
Оказа се, че познавам 
г-жа Дончева, тъй като 
миналата година работих 
на разкопките, които тя 
ръководеше. Беше много 
разстроена от случилото 
се. Веднага тръгнахме за 
с. Цар Асен – селото, от 
което бе споменатата 
възрастна жена, взела 
чантата на доцентката. 
Бързо я открихме и слу-
чаят бе приключен. Ви-
дях облекчението, изписа-
но на лицето на г-жа Дон-
чева – после разбрах, че в 
чантата º е имало мно-
го ценни за нея неща. За-
радвах се, че успях да º по-
могна. Мисля, че не съм 
извършил нещо кой знае 
какво. Просто можех да 
º бъда полезен в този мо-
мент и го направих. Вяр-
вам, че и друг, оказал се на 
мое място, би го сторил. 
Нали затова сме хора, да 
си помагаме…“

P.S. И ние искрено се 
радваме за проявената чо-
вешка съпричастност от 
страна на г-н Сидеров. 
Но този, наглед частен 
случай, поражда у нас и 
следните въпроси: Каква 
е отговорността на авто-
бусната фирма за багажа 
на пътниците º? Защо об-
служващите общественото 
превозно средство не по-
ставят номер на всеки 
сак, куфар и т.н., оставен 
в багажното отделение, и 
не слизат на всяка спирка 
лично да го предадат на 
собственика му, а се раз-
чита единствено  на  чест-
ността и точността на пъ-
туващите. Според нас би-
летът, заплатен от пътни-
ка, е своеобразен договор 
между фирмата превозвач 
и нейния клиент. И фир-
мата е отговорна както 

за пътника, така и за 
багажа му. Би било ред-
но в случай като този да 
има компенсация за потър-
певшия пътник – за непред-
видените разходи, за вре-
мето, което е изгубил, за 
нервите, които е изхабил 
по чужда вина. Редно е, но 
за съжаление не и за тези 
географски ширини… 
Впрочем къде искахме да 
ни приемат само след годи-
на и нещо с тези услуги?

Накрая ще добавим и 
това, че не всички хора от 
района на Водица са като 
г-н Сидеров. Жената от Цар 

Асен, взела по „погрешка“ 
пътната чанта на доц. Дон-
чева, дори не º се е из-
винила за причинената не-
приятност.  В първия мо-
мент категорично отрича-
ла, че в къщата º има 
чужд багаж, и едва когато  
отворила посочения от 
доцентката сак, се уверила 
в противното. „Не съм го 
направила нарочно!“, пов-
таряла тя троснато, без 
нотка на съжаление, че е 
създала проблеми на ня-
кой друг… Няма да спо-
менаваме името на госпо-
жата, не си заслужава…

WWW.TRGPOOL.COM

електронният вестник 
за Търговище и 

региона

Стефан Сидеров

монт на читалищни сгра-
ди (9), които не са поддър-
жани поради липса на 
средства повече от 15–20 
години. Има и проекти за 
ремонт на православни и 
мюсюлмански храмове, за 
гробищни паркове, детска 

площадка и парк за отдих. 
Стойността им е от 5 до 
15 хил. лева. 

Според предварителна 
информация при селек-
цията за финансиране пре-
димство ще имат разработ-
ките от населени места, къ-
дето досега не е бил реа-
лизиран подобен проект.
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ЧИТАТЕЛСКА ПОЩА

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
По повод 7 април – Деня на здравните работници, 

поздравявам 
своите колеги лекари, медицинските  сестри, 

санитарите и останалия персонал. 
Пожелавам им много здраве и лично щастие. 

Най-сърдечни пожелания за професионални успехи, 
здраве, щастие отправям и към здравните работници 

от доболничната, първичната и специализираната 
помощ, към стоматолози и фармацевти. 

Медицински управител на
МБАЛ–Попово д-р Иван Гущанов

Кирил ЖЕЧЕВ

Колективът на МБАЛ–
Попово посреща своя про-
фесионален празник с под-
писан със Здравната каса 
договор за работа по 47 
клинични пътеки (през 
м.г. – 33), които обхващат 
около 80 на сто от всички 
заболявания, лекувани в 
болницата. Останалите 
пътеки се финансират със 
средства от бюджета на 
Министерството на здра-
веопазването, като и по 
двата договора стойността 
на лечението се покрива 
около 70%. Останалата 
част от средствата се ком-
пенсира с икономисани па-
ри от издръжката на бол-
ничното заведение. В ре-
зултат на увеличения през 
миналата година брой на 
клиничните пътеки при-
ходите на болницата за 
2004 година са нараснали 
с 34,5% (188 000 лв.).

За 2004 година е нали-
це завишаване броя на 
преминалите през заведе-
нието болни – 4817 срещу 
4422 през предходната го-
дина. Снижен е средният 
престой на един преминал 
болен, повишена е използ-
ваемостта на едно бол-
нично легло в дни – 265,4 
дни през 2004 година при 
258 дни за 2003 година. В 
резултат на  подобрения 

7 АПРИЛ – ДЕН НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ

СКЛЮЧЕН Е ДОГОВОР ЗА РАБОТА 
ПО 47 КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

контрол е постигнато на-
маление на средствата за 
основните стопански раз-
ходи – отопление, вода, 
електроенергия и други.

Болницата разполага със 
сравнително добра мате-
риална база, за което при-
нос има и помощта, оказ-
вана от Общината. През 
следващите месеци пред-
стои да бъде закупена нова 
медицинска апаратура за 
вътрешното и невроло-
гичното отделение. Това 
ще допринесе за повиша-
ване качеството на диаг-
ностиката и лечението на 
пациентите.

От началото на настоя-
щата година, съвместно 
със служба „Трудова меди-
цина“–Шумен, в попов-
ската болница се извършва 
оценка на риска на всяко 
работно място. През про-
филактични прегледи пре-
минават всички болнични 
служители, което ще даде 
възможност за евентуално 
лечение на нуждаещите се.

Пред завършване е но-
вата зала за рекреация 
(възстановяване) на пер-
сонала на МБАЛ. В нея 
след работно време желае-
щите болнични служители 
ще могат да укрепват свое-
то здраве. Залата е обзаве-
дена с необходимите уре-
ди – тенис маса, бягащи пъ-
теки, велоергометър, гла-

диатор и други. Новата при-
добивка дава възможност за 
преодоляване на последст-
вията от заседналия живот 
и постоянния стрес, сред 
които постоянно живеят ме-
дицинските работници.

Заслужава да се отбеле-
жи, че поповската болни-
ца е сред малкото в стра-
ната,  които  инвестират 
в повишаване квалифика-
цията както на лекарите, 
така и на медицинските 

сестри. През настоящата 
година повече от десет 
медицински сестри пови-
шават образованието си 
в различни институти и 
школи в бакалавърска 
степен. Това ще им даде 
възможност да организират 
работата в болничното за-
ведение на съвременно 
ниво, което пък ще дове-
де до повишаване удовлет-
вореността на болните от 
полаганите за тях грижи.

В детския кабинет на Приемно отделение медицинската 
сестра Красимира Трифонова с поредния си малък пациент

УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,
Чрез страниците на „Местен вестник“ искам да 

изкажа горещата си благодарност към медицинския 
персонал на отделение „ОАИЛ“ със завеждащ д-р 
Пламен Бужев при поповската болница.

През месец януари т.г. бях настанен и лежах в 
споменатото отделение в продължение на 14 дни 
и останах с прекрасни впечатления от професиона-
лизма на лекуващите ме д-р Стефания Андреева, 
д-р Цветанка Василева, д-р Наталия Стефанова и 
д-р Цанко Цанев. 

Искрени чувства на признателност и благодарност 
изказвам и на медицинските сестри Янита Велич-
кова, Невена Цонева, Ралица Христова, Нина Бори-
сова, Мая Стоянова, Нели Петкова, Даринка Раш-
кова и Сашка Георгиева, както и на санитарката 
Пенка Петрунова. Всички те с отзивчивост и висок 
професионализъм се отнасяха към болките на лежа-
щите в отделението пациенти, с което доказват, че 
са медицински кадри от новото време, от ХХI век.

Ангел АНДРЕЕВ
ул. „Тракия“ № 28 б

Попово

ИНТЕРВЮ

„С ПРИРОДНИЯ 
ГАЗ Е ПО-ЧИСТО 
И ПО-ЕВТИНО“

ИВАНКА ВЕЛЧЕВА е 175-ият клиент 
на „Газоснабдяване–Попово“ АД и това 

число º е донесло късмет – дружеството 
º предоставя безплатно 175 куб. м при-

роден газ като премия. На 1 април тази 
година жилището º на ул. „Тракия“ № 37 

бе „вързано“ към газопреносната мрежа и 
за първи път бе отоплено с природното гориво. По 
този повод се обърнахме към г-жа Велчева с няколко 
въпроса, на които тя бе любезна да отговори.

– Защо решихте да гази-
фицирате дома си?

– Къщата ми е голяма, 
досега сме се отоплявали 
винаги на твърдо гориво. На 
нашата улица има повече 
от 15 жилища, включени 
в градската газопреносна 
мрежа. Ходила съм у ня-
кои от съседите и се убе-
дих, че преминаването на 
природен газ е едно добро 
решение за всяко домакин-
ство. Пък и всичките ми 
познати, предпочели ал-
тернативното гориво, са 
много доволни. Това също 
повлия на избора ми и не 
съжалявам, че съм го на-
правила. Никой не ме е на-
вивал да вкарам в дома си 
природен газ, просто сама 
се убедих в предимствата 
на това гориво. 

– Какви според вас са 

инсталацията и за двата 
конвектора. Предстои за-
напред да си купя газова 
готварска печка и бойлер. 
Смятам, че направената 
инвестиция си заслужава. 
Освен всичко друго, ще 
си улесня всекидневието 
вкъщи. Явно битовото по-
требление на природен газ 
е вече нещо обикновено за 
съвременния живот.

– Не мислите ли, че съ-
ществува риск при полз-
ването на природен газ?

– Според мене няма ни-
каква опасност. Наляга-
нето е много слабо, не е 
като при бутилките с газ 
пропан-бутан, при кои-
то, макар и рядко, съм чу-
вала за нещастни случаи. 
Момчетата ми направиха 
инсталацията според всич-
ки изисквания, изпробваха 
я – всичко е както трябва. 
Днес се включваме към 
градската газопреносна 
мрежа и ще направим сеф-
тето на отоплението със 
синьо гориво.

– Имате ли някакви бе-
лежки или препоръки 
към изпълнителите на 
газовата инсталация в 
жилището ви?

– Не, те работиха много 
точно и качествено, спа-
зени бяха определените 
срокове. Вижда се, че те-
зи хора си разбират от за-
наята.

– Какво е пожеланието 
ви към „Газоснабдяване–
Попово“ АД?

– Да успеят да убедят по-

вече хора от града да гази-
фицират жилищата си. И 
изпълнителите, мисля, че 
са от фирма „Геострой“, да 

Последни довършителни работи по свързване жилището на 
Иванка Велчева към градската газопреносна мрежа

работят все така прецизно, 
да продължават да бъдат 
внимателни с клиентите си.

Въпросите зададе
Кирил ЖЕЧЕВ

Иванка Велчева

неговите предимства? 
– Те не са малко. На пър-

во място обслужването е 
много лесно. Освен това 
домът е по-чист, отоплен-
ието излиза по-евтино. 
Пести се и труд, и време, 
което е от значение за до-
макинството.  Тази зима ве-
че мина, но през следващи-
те на практика ще усетя 
сладостта на този вид 
отопление.

– Колко ви струва гази-
фицирането на жилище-
то?

– Домът ми има пет по-
мещения с обща площ 
малко над 100 кв.м. Досега 
съм заплатила около 1500 
лева – за изграждането на 
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Уважаеми 
дами и господа,
Уважаеми 
кандидати за народни 
представители,
В навечерието на парла-

ментарните избори ваши-
те усилия са насочени към 
спечелване доверието на 
българските граждани. 
Всички ние очакваме от 
вас да откроите най-важ-
ните проблеми и да пред-
ложите най-добрите начи-
ни за тяхното решаване. В 
периода на представяне на 
платформи и на избистряне 
на управленски политики 
и подходи

ние, общините, като 
най-близката до гражда-
ните власт, декларираме 
желанието си да бъдем 
ваш партньор и да рабо-
тим заедно за повишава-
не качеството на живот 
на българските гражда-
ни. 

Водени от желанието си 
да отговорим на потреб-
ностите на избирателите, 
ние, представителите на 
местната власт, ви при-
зоваваме да включите в 
своите предизборни плат-
форми и да реализирате 
в управленските си про-
грами нашето

ОБЩИНСКО ПОСЛАНИЕ

за развитие на самостоя-
телни и силни със свои-
те услуги български об-

ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ –
УЧАСТНИЦИ В ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ 
ЗА ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

щини, конкурентоспособ-
ни на европейските мест-
ни власти

НИЕ ТЪРСИМ 
ПОДКРЕПА ЗА

 ОСИГУРЯВАНЕ НА 
НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ 
ЗА ЖИВОТ И ТРУД НА 
НАШИТЕ ГРАЖДАНИ 
чрез:

• равнопоставеност при 
финансирането на държав-
ната и на общинската ин-
фраструктура;

• разширяване собстве-
ната приходна база на об-
щините в съответствие с 
интересите и очакванията 
на данъкоплатците;

• предоставяне правомо-
щия на общините да оп-
ределят размера на местни-
те данъци и вида на мест-
ните такси;

• разширяване на въз-
можностите за пряк дос-
тъп на общините до евро-
пейските фондове и про-
грами;

• разнообразяване на въз-
можностите за дългово фи-
нансиране на общински ин-
вестиционни проекти;

• улесняване изгражда-
нето на публично-частни 
партньорства.

 РАЗШИРЯВАНЕ ОБ-
ХВАТА НА ПРЕДОСТА-
ВЯНИТЕ ОТ ОБЩИНИ-
ТЕ УСЛУГИ И ПОДОБ-
РЯВАНЕ НА ТЯХНОТО 
КАЧЕСТВО чрез:

• осъществяване на реал-
на децентрализация при 
предоставянето и финан-
сирането на публичните 

услуги;
• осигуряване на равно-

поставен достъп до качест-
вено образование, здраве-
опазване, социални и кул-
турни услуги във всички 
райони на страната;

• обвързване на права 
и отговорности при пре-
доставяните публични ус-
луги от местната и от цен-
тралната власт;

• прилагане на прозрачни 
и справедливи правила за 
разпределение на парите 
на данъкоплатците между 
държавната и местната 
власт.

 МОТИВИРАНЕ НА 
ГРАЖДАНИТЕ ЗА АК-
ТИВНО УЧАСТИЕ В УП-
РАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИ-
НИТЕ чрез:

• реализиране на техните 
права да решават самостоя-
телно местните въпроси; 

• осигуряване на усло-
вия за устойчивото и ра-
ционално функциониране 
на изборните органи на 
местната власт;

• защита на местните влас-
ти и гражданите от опити 
за изземване на техни за-
конови правомощия;

• разширяване контрол-

ните функции на местната 
власт за защита интересите 
на гражданите при нару-
шаване на законови изиск-
вания по отношение на 
околната среда, сигурност-
та и продажбата на вредни 
за здравето стоки.

Уважаеми 
дами и господа,
Ние сме убедени, че 

силната държава се гради 
на основата на отговорни 
и добре работещи общи-
ни. Всички ресурси, кои-
то бъдат насочени към об-
щините, ще се възвърнат 
многократно. Ние поемаме 
ангажимента да осигурим 
тяхното ефективно и про-
зрачно използване и да мо-
билизираме нашите вът-
решни средства в полза на 
публичния местен интерес. 

Ние, политиците, из-
брани на централно и мест-
но ниво, заедно ще въведем 
България в Европейския 
съюз. За българина да 
бъде гражданин на обеди-
нена Европа означава да 
работи и да печели като 
европеец, да живее в чис-
ти, подредени и сигур-
ни градове и села и да по-
лучава необходимите му 
по вид и качество услуги от 
държавата и от общините. 

НАЦИОНАЛНО 
СДРУЖЕНИЕ 

НА ОБЩИНИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

След края на Втора-
та световна война 

демократичната общест-
веност в Европа обяви 11 
април за Международен 
ден на политзатворниците, 
концлагеристите и постра-
далите от фашизма и 
войната. На тази дата през 
1945 г. затворниците от 
нацисткия концлагер „Бу-
хенвалд“, окуражени от 
настъпващите съюзни ар-
мии, се вдигат на бунт, 
арестуват своите палачи 
и се освобождават. С това 
те по най-категоричен на-
чин демонстрират, че сво-
бодолюбието и героизмът 
са непобедими, че антифа-
шистката идея и солидар-
ност са по-силни от нечу-
ваното насилие на нациз-

НЯМА ДА ГИ ЗАБРАВИМ!
ма.  В навечерието на Меж-
дународния ден на полит-
затворника и концлагерис-
та ние отново се прекла-
няме пред живота и делото 
на всички участници в 
борбата срещу фашизма.

Ние не сме ги забравили. 
Няма да ги забравим.

Общински съвет на 
БСП–Попово

СЪОБЩЕНИЕ 
Община–Попово на 

основание чл.6, ал.2 
от ППЗУЖВГМЖСВ 
съобщава, че списъкът 
по чл.5, ал.1 от 
ППЗУЖВГМЖСВ е 
изложен в сградата на 
Общината. На основа-
ние чл.6, ал.3 от Пра-
вилника, списъкът под-
лежи на обжалване по 
реда на ЗАП в 14-дне-
вен срок от обнародва-
нето му в Държавен 
вестник.

Кмет на община 
Попово, д-р Л. Веселинов  

ОБЩИНА–ПОПОВО

На 5 април генералният 
консул на Русия в Русе 
Михаил Рева посети па-
метниците от Руско-тур-
ската освободителна вой-
на в селата Садина, По-
сабина, Зараево и Води-
ца, община Попово. Набе-
лязани са конкретни мер-
ки за реставрацията и есте-
тизирането им. Те ще се 
осигурят финансово от 

РУСИЯ НИ ПОМАГА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО 
НА ПАМЕТНИЦИТЕ ОТ ВОЙНАТА 

руското консулство в град 
Русе. След обиколката 
Михаил Рева  се срещна 

и разговаря с кмета на об-
щина Попово д-р Людмил 
Веселинов.

РЕГИОНАЛНА 
СРЕЩА НА 
ЛИДЕРИ НА 
„НОВОТО ВРЕМЕ“
Пламен СЪБЕВ

На 6 април в град Шу-
мен се проведе семинар с 
представители на общински 
организации на ПП „Новото 
време“ от Североизточна 
България, сред които от 
Попово и Търговище. С 
лекторите на семинара 
Аспарух Панов, Михаел 
Линк, Венцеслав Стойчев 
и други представители на 
фондация „Фридрих Нау-
ман“ и Института за либе-
рални изследвания бяха 
разисквани проблеми на под-
готовката на предстоящите 
парламентарни избори. 

Иван Китанов, 
директор на РЗОК

От средата на месец 
март РЗОК извърши 
спешни проверки на об-
щопрактикуващите ле-
кари (ОПЛ) във връзка 
с организацията и из-
пълнението на изисква-
нията по съответствие-
то на декларирания в 
РЗОК и наличния ме-
дицински персонал, по 
съответствието на ра-
ботния график и спаз-
ването му, по спазването 
на изискванията за оси-
гуряване на непрекъс-
натост на медицинските 
грижи за регистрирани-
те при него ЗЗОЛ.

Проверени бяха 6 гру-
пови и 10 индивидуални 
практики.

Непрекъснатостта на 
медицинските грижи от 
ОПЛ се осигурява посред-
ством работен график, изло-
жен на видно място в амбу-
латорията, който съдържа 
часове за амбулаторни и 
профилактични прегледи, 
за домашни посещения, 
за дейности по детското и 
майчиното здравеопазване. 
Графикът съдържа и те-
лефон на лекаря за повик-

ЗДРАВНАТА КАСА 
ПРОВЕРЯВА ДЖИПИТАТА

Михаил Михайлович Рева Паметникът в с.Водица Паметникът в с.Посабина

От семинар, организиран 
по линия на сътрудничество-
то на България с НАТО, от 

САЩ–БЪЛГАРИЯ

„ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА 
ПРИЯТЕЛСКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ“

САЩ се завърна Емел Раси-
мова – председател на Общин-
ски съвет–Попово. Обширно 

интервю за посещението º 
ще бъде отпечатано в следва-
щият брой на вестника. 

 

Сертификат за признателност, издаден от Градския съвет на Джаксънвил, Флорида – САЩ, 
 на председателя на Общинския съвет–Попово Емел Расимова

ване през нощта, през по-
чивните и празничните 
дни. 

Съвместно с проверката 
експертите от РЗОК из-
вършиха анкета сред здрав-
ноосигурените лица – 
знаят ли къде и как могат да 
потърсят личния си лекар 
във вечерните часове, по-
чивните и празничните 
дни; доволни ли са от ка-
чеството на обслужване, 
което получават от своя 
лекар; от редовността на 
посещенията. Анкетирани 
бяха 21 граждани. От по-
пълнените анкети не се 
констатира оплакване от 
гражданите за неосигуря-
ване на контакт с личния 
лекар във времето извън 
обявения график.

КОНСТАТАЦИИТЕ  
ОТ ПРОВЕРКИТЕ  

СЕ ИЗРАЗЯВАТ  
В СЛЕДНИТЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ

• Във всички амбулато-
рии на достъпно място 
са поставени работни гра-
фици според изисквания-
та на НРД 2005 с телефон 
за контакт. Някои от гра-
фиците в селските райо-
ни не съдържат часове за 
промотивна и профилак-
тична дейност. Дадени 
са предписания за свое-
временно привеждане на 
графиците в изправност.

• По време на проверките 
не е констатирано неспаз-
ване на обявения график

• Не са констатирани 
несъответствия на де-
кларирания медицински 
персонал при сключване 
на договора с наличния. 
Проверени са документите 
по трудовите им право-
отношения. В по-голямата 
част от проверените обек-
ти медицинският персо-
нал е в съответствие със 
здравноосигурените лица 
от пациентската листа. 
В практики, в които е 
констатирано нарушение, 
са изпратени уведомител-
ни писма със срок за от-
страняване на нарушение-
то.

• От писмените обяс-
нения на ОПЛ от прове-
рените практики е вид-
но, че във всяка прак-
тика в зависимост от мес-
тонахождението и вида 
пациенти (от града или 
смесено от град и села) е 
създадена нормална орга-
низация за осигуряване 
на непрекъснатост на 
медицинските грижи на 
регистрираните при из-
пълнителя на ПИМП–
ЗЗОЛ. В организацията на 
обслужване е включен и 
наетият медицински пер-
сонал. В трите основни 
групови практики, обслуж-
ващи град Търговище, е 
осигурено денонощно де-
журство.

Контролната дейност на 
РЗОК–Търговище по отно-
шение на осигуряване не-
прекъснатост на медицин-
ските грижи за пациентите 
от общопрактикуващите 
лекари и спазване на работ-
ните графици ще е приори-
тет за цялата 2005 година.
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По договор с Дър-
жавната дивечо-
въдна станция 

„Черни лом“ Сдружението 
на ловците и риболовците–
Попово стопанисва 
103 345 хектара, от кои-
то 23 920 хектара гори. 
Дивечовъдната станция, 
която е и естествен инку-
батор на дивеч, подпомага 
ловно-рибарските дружин-
ки на територия му да 
стопанисват и ловуват ди-
ва свиня и дребен дивеч. 
През миналата година в 
Сдружението са членува-
ли 917 ловци и 267 рибо-
ловци.

ЗАПАСИ  
ОТ ЖИВОТНИ

Богатата палитра от дър-
весна, храстова и тревна 
растителност в района, 
разчленена сред обработ-
ваеми земеделски земи и 
мери, позволява, незави-
симо от негативните про-
цеси на трайното намаля-
ване на популацията на 
благороден елен в страна-
та, тук жизненият му и ка-
чествен запас да остане 
около допустимия.

Годишните преброява-
ния на благороден елен со-
чат през 2001 година 333 
бр., 2002 година – 523, 
2003 година – 342, 2004 
година – 343. Отстрел е 
извършван само по линия 
на международния ловен 
туризъм. Най-големият от-
стрелян елен е с тегло на 
трофея 12,900 кг и оценка 
244 по CIC.

През последните години 
сърната е със запас под 
нормалния и не се лову-
ва. Изключения са праве-
ни само по линия на орга-
низирания ловен туризъм. 
За 2001 година е отчетен 

запас от 787 бройки, през 
2002 – 751, през 2003 – 779, 
през 2004 – 859. Причи-
ните за ниските запаси са 
хищниците и бракониер-
ството.

Дивата свиня – най-ма-

совия обект на ловния 
спорт, силно адаптивна, 
пластична, с висока репро-
дуктивна способност – си 
остава засега единственият 
едър дивеч, разрешен за 
ловуване. Затова пък запа-
сите от дребен дивеч са да-
леч от нормалните. 

При благоприятни ус-
ловия за развитие на фа-
зана и след продължител-
ните усилия на Сдруже-
нието, подпомагано от 
биотехнически мероприя-
тия на земеделските про-
изводители се очаква в 
скоро време запасите му 
да достигнат оптимални 
размери. Очаква се драс-
тичното намаляване на за-
пасите му в периода 1984–
1986 година, причинено 
от употребата тогава на 
силно токсични препарати 
за борба с вредителите в 

селското стопанство, да 
бъдат преодолени.

Влезлият в сила през 
2003 година нов Закон 
за лова и опазването на 
дивеча поставя началото 
на Национална програма 
за развъждане и разселване 
на фермерно произведен 
дивеч. Така държавата 
създава предпоставки за 
увеличаване на дивечовото 
богатство и поема част от 
разходите за това. Тези 
мерки се чувстват и в ра-
йона на Сдружението. 
Създадени са временни 
волиери от дружинките в 
Помощица, Садина, Води-
ца, Осиково, Зараево, Сла-
вяново. През 2004 годи-
на са разселени 3000 фа-
зана, а отстреляните са 
409. На две партиди са по-
лучени 3067 фазанчета на 
еднодневна възраст, кои-
то след доотглеждане до 
двумесечна възраст във 
фазанарията в Сеячи бяха 

разселени във временните 
волиери на дружинките в 
Априлово, Водица, Голямо 
Градище, Гагово, Горско 
Абланово, Гърчиново, 
Крепча, Глогинка, Звезда, 
Зараево, Захари Стояново, 
Ковачевец, Медовина, Опа-
ка, Осиково, Помощица, 
Попово, Садина, Светлен 
и Славяново. Фазани са 
разселени и в останалите 
дружинки, но без доот-
глеждане. 

Изкуствено разселване е 
предвидено и за яребицата, 
запасите от която през по-
следните години също са 
значително под нормални-
те.

Дивата патица зелено-
главка в Поповския район 
има ограничени условия 
за естествено разпростра-
нение, затова през 2003 го-
дина от Сдружението от-

глеждат 300 патета, а през 
2004 година – 370, които 
са разселени в районите 
на Сеячи, Помощица, Свет-
лен и Медовина.

БОРБАТА  
С ХИЩНИЦИТЕ

в Сдружението е системна. 
Унищожаването на основ-
ните хищници в тукашния 
ловностопански район се 
стимулира, като се заплаща 
за отстреляни хищници. 
Много добро постижение в 
тези усилия е класирането 
на Сдружението през 2003 
година на четвърто място 
в страната при изпълнение 
на инициативата „Фазани 
срещу чакали“.

През 2001 година са от-
стреляни 8 вълка, 228 ча-
кала, 125 лисици, 21 диви 
котки и 224 скитащи куче-
та.

През 2002 година – 7 въл-
ка, 254 чакала, 130 лисици, 

28 диви котки, 8 белки и 
102 скитащи кучета.

През 2003 година от-
стреляни са 11 вълка, 471 
чакала, 264 лисици, 55 ди-
ви котки, 47 белки, 409 ски-
тащи кучета и 131 свраки.

През 2004 година – 8 
вълка, 466 чакала, 367 ли-
сици, 65 диви котки, 97 
белки, 492 скитащи кучета 
и 118 свраки.

За да подпомогнат запаз-
ването и увеличаването на 
дивеча в най-трудните за 
оцеляването му месеци, 
ловните дружинки органи-
зират зимно подхранване. 
Засяват се дивечови ниви, 
събира се концентриран 
фураж, сено и люцерна, 
сол. Правят се листници. 

Бракониерството не е 
непознато явление и тук. 
Стигнало се е дотам през 
последните 4 години от 
Сдружението да бъдат из-
ключени двама ловци.

ЛОВНИТЕ ТРОФЕИ

са неделим елемент от лова, 
защото запазват у ловеца 
спомена за незабравимите 
мигове, прекарани сред 
природата при срещата с 
дивеча. Всеки трофей е 
доказателство за успех на 
ловния излет, а това дава 
право на притежателя му 
да се гордее.

През 2004 година Сдру-
жението участва в Нацио-
налната трофейна изложба 
с 33 трофея, които печелят 
6 златни, 13 сребърни и 9 
бронзови медала. Месец 
след националната е орга-
низирана и регионална из-
ложба. 

КИНОЛОГИЯ И 
ЛОВНИ СПОРТОВЕ

По традиция се про-
веждат и ежегодни ексте-
риорни киноложки излож-
би. На тях се представят 

около 50 ловни кучета, кое-
то е достатъчна основа за 
развитие на ловната ки-
нология. 

През последните години 
е възродена и традицията 
на Сдружението да под-
помага развитието на лов-
ните спортове. Важна 
стъпка в тази посока е ли-
цензирането на стрелби-
щето според изискванията 
на закона. През 2003–
2004 година са проведени 
атрактивни състезания 
между дружинките по лов-
на стрелба. По масовост на 
участието и по резултати 
те са конкурентни на ме-
роприятията от национал-

ния спортен календар. 
През 2004 година отбори 
мъже и младежи участват 
в турнира „120 години орга-
низирано ловно движение“, 
проведен в град Плевен. 
Младежите постигат трето 
място в индивидуалното 
класиране. Успех е и кла-
сирането им на пето място 
във финалите на републи-
канското първенство.

От основаването на лов-
но дружество в Попово, пре-
ди повече от век, до днес 
броят на организираните 
членове е нараснал много-
кратно, променила се е ор-
ганизационната структура, 
законовата база, регламен-
тираща дейността на 
Съюза на ловците и рибо-
ловците. В тази динамична 
среда непроменен остава 
само стремежът им да се 
грижат за правилното сто-
панисване, запазване и раз-
витие на дивата фауна, на 
българската природа.

В ПОПОВСКО-
ОПАЧЕНСКИТЕ 
ЛОВНИ ПОЛЕТА

Благороден елен 

Щастливите мигове за ловците – успешен лов за дружинката в с.Иванча

Георги Керезов с отстреляните от него два вълка

Ловни трофеи, показани на изложбата в Попово
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• Продавам полуремарке 90 кубика с лиценз. Те-
лефон 088 9 225 085.  6-5

• Продавам едностаен в Бухово, София, телефони: 
088 7 985 156; 02/994 21 67.  5-3

• Продавам бали люцерна, тел. 0608/27 115.  8-2
• Продавам двустранно светещо рекламно тяло, 

размери 70х40 см. Цена 70 лв. Тел. 088 6 265 532.  3-1
• Продавам с доставка до клиент пчелни коше-

ри, многокорпусни, по 75 лв., и тенекии за мед (евро-
стандарт) – 4 лв. За количества – отстъпки. Справки 
тел.: 089 9 994 143,  088 9 102 670, 0608/227 07.  3-1

• Продавам, монтирам алуминиева и ПВЦ дограма. 
Справки на тел. 089 8 414 139.  4-1

СЪДЕЙСТВИЕ за започване работа в Гърция, Италия, 
Австрия, Испания, Португалия на трудови договори.  
Справки на телефони: 089 9 994 143, 088 9 102 670, 
0608/227 07. 3-1    

МАЛКИ ОБЯВИ

Мария КАРАГЯУРОВА

На 31 март в 10 часа в комплекс „Белия кон“ край 
Търговище беше официално открита Третата научно-
практическа конференция на тема „Физическо възпи-
тание и спорт в училище“. Организатори са Министер-
ството на образованието, Министерството на младежта 
и спорта, Регионалният инспекторат по образование–
Търговище и Българският олимпийски комитет. Тази 
проява се реализира по инициатива на областния упра-
вител инж. Бехчет Керим и с председателството на 
кмета на община Търговище д-р Красимир Мирев. 

Участие при откриването на конференцията взе за-
местник областният управител инж. Панайот Абаджи-

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА ТЕМА СПОРТ И ОБРАЗОВАНИЕ 

маринов. Със свои разработки във форума се включиха 
доценти от вузове от цялата страна, изтъкнати пред-
ставители на Националната спортна академия и Юго-
западния университет, директори на училища, експер-
ти, учители и треньори, работещи в областта на физи-
ческата култура и спорта. 

Чрез Третата научно-практическа конференция се  
цели да се разясни на участниците реформата в бъл-
гарското образование, отразена в предмета „Физическо 
възпитание и спорт“, европейският опит в работата в 
екип, ролята на физическото възпитание и спорта в 
училище – превенция срещу агресивното поведение и 
гаранция за активен двигателен режим.

ТЪРГОВИЩЕ
 Дни на пролетно почистване на улици и 

зелени площи обявява Община–Търговище на 
17 и 18 април (неделя и понеделник). Идеята е 
сметосъбирането да бъде извършено от самото 
население на общината. Поводът е  Денят на Зе-
мята – 22 април. 

Затова от общинската администрация в Търго-
вище апелират към гражданите доброволно да се 
включат в почистването на района около дома им, 
учрежденията и централните площи. На 18 април 
към инициативата ще се включат и ученици за 
събиране на сметта в училищните дворове. Ще 
бъде обявен конкурс за най-привлекателен учи-
лищен двор. Същия ден стартира и конкурс за 
изработване на предмети от отпадъчни материали, 
които ще бъдат изложени в дните 20–22 април. 

Викторина „Зеленото богатство на България“, 
зацветяване на алеи и концерт, посветен на Деня 
на Земята, са останалите инициативи за неговото 
отбелязване в община Търговище.

ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ
ПОПОВО

Във връзка с предстоящия празник Великден Община–
Попово обявява дните от 11 до 27 април 2005 година за 
дни на пролетно великденско почистване. В град Попово 
почистването ще се извърши по райони, по четири дена във 
всеки район. Призоваваме гражданите да извършат събиране 
на отпадъците около домовете, предприятията, офисите, 
учрежденията. Отпадъците да се събират в съдовете за смет. 
Извозването им ще се извърши от „Шеле–България“ ЕООД. 
Градът е разделен на четири района както следва: 

I район – от 11 до 14 април. Включва улиците на юг от 
река Поповска. 

II район – от 15 до 19 април. Включва улиците на север от 
река Поповска. 

III район – от 20 до 23 април. Включва кв. „Запад“ и 
кв.„Младост“ 

IV район – от 24 до 27 април. Включва „Промишлена 
зона“ 

В селата и кварталите в Общината пролетно великденско 
почистване ще се организира от кметовете, кметските 
наместници и младшите специалисти.

ОБЩИНА–ПОПОВО
ОБЯВЛЕНИЕ № 129

Попово, 18.03.2005 г.
Община–Попово на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ 

съобщава, че е изработен проект за подробен устрой-
ствен план – парцеларен план за обект: трасе на разпре-
делителен газопровод до „Еврооранжерии“ и газопро-
водни отклонения до ЕТ „Чедо – Доси Челашинов“ и 
„Натурела плод“ АД, по плановете за земеразделяне 
на с.Кардам, община Попово, местност Долни ливади, 
масив 68 и 89 и Попово, област Търговище, който е из-
ложен в сградата на Община–Попово, ет.ІІІ, стая 305. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от 
обнародването в Държавен вестник заинтересованите 
могат да направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта.

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

ОБЯВЛЕНИЕ № 130
гр.Попово, 18.03.2005 г.

Община–Попово на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съ-
общава, че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план на обект: доводящ колектор към 
ПСОВ в масив 22 и 23 по плана за земеразделяне на 
с.Кардам, общ.Попово, местности Исраил и Адата, който 
е изложен в сградата на Община–Попово, ет.3, стая 305.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ  в едномесечен срок 
от обнародването в Държавен вестник заинтересованите 
могат да направят писмени възражения,  предложения 
и искания по проекта до Общината.

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

ДЕВОЙКИТЕ – 
НА ФИНАЛЕН ТУРНИР

Катерина РУСЕВА 

На 2 април в салона на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ в Попово 
се изиграха официалните срещи от квалификационния 
турнир за девойки младша възраст от регион „Добруджа“. 
В него взеха участие отборите на „Черно море“–БАСК, 
„Шумен 05“ и домакините от ВК „Черноломец–Попово 
98“ с председател Полина Ненова. 

След две категорични победи с по 3:0 отборът на 
поповските девойки завърши на първо място в груп-
ата с пълен точков актив. На второ място се класираха 
волейболистките от „Черно море“, надиграли предста-
вителките на шуменския волейболен клуб с 3:2 гейма.

И трите споменати отбора заминават за финалния 
турнир във Варна на 5 и 6 април, резултатите от който 
ще изнесем в следващия брой.

ЗАГУБА В СМЯДОВО
На 3 април, в среща от ХХIII кръг на първенството 

в североизточна „В“ група,  поповският „Черноломец“ 
гостува в Смядово на местния „Юнак“. Мачът започна 
с традиционния домакински натиск, като играчите на 
гостуващия тим се бранеха хладнокръвно и органи-
зирано. Те обаче издържаха да опазят мрежата си 
„суха“ до 17-ата минута, когато домакините успяха до 
пробият отбраната на поповчани и поведоха в резултата. 
След гола срещата продължи в същия дух – отборът 
на „Юнак“ нападаше повече, гостите се бранеха, но в 
25-ата минута допуснаха второ попадение във вратата 
си. Така при резултат 2:0 завърши първото полувреме.

През втората част на срещата играчите на „Черноло-
мец“ продължиха да играят дефанзивно, но без паника 
и не позволиха на домакините да вкарат нов гол. Гостите 
дори пропуснаха да материализират двете си голови 
положения – най-напред Диян Павлов не успя да вкара 
в 60-ата  минута, а Ибрям Хасанов също се размина с 
гола двадесетина минути по-късно. Мачът завърши при 
резултат 2:0 за „Юнак“.

Заслужава да се отбележи спортсменският дух, при кой-
то премина срещата. Нямаше грубости от страна на фут-
болистите и не бе показан нито един наказателен картон. 
Публиката също спазваше правилата на феърплея.

Съставът на „Черноломец“: вратар Дилян Димов, 
Ивайло Иванов, Шанси Мехмедов, Никола Рафаилов, 
Пламен Красимиров, Серхан Хасанов, Красимир Гочев, 
Диян Павлов, Тихомир Красимиров, Ибрям Хасанов и 
Димитър Димитров.

Съдийска бригада от Русе с главен съдия Светозар 
Маринов. Дежурен секретар на срещата Антон Николов 
от Шумен.

 Ето и останалите резултати от кръга в групата: 
„Черноморец“ (Бяла)–„Дунав“ 2:1, „Суворово“–„Шабла“ 
3:1, „Орловец“–„Албена“ 1:0, „Калиакра“–„Септември 
98“ 2:0, „Аксаково“–„Левски 96“ 3:1, „Трансмариска“–
„Лудогорец 2003“ 0:0. „Черноморец“ (Бк) почива.

В следващия кръг отборът на „Черноломец“ ще дома-
кинства на тутраканския „Трансмариска“ в неделя (10 
април) от 16 часа.

КЛАСИРАНЕ СЛЕД ХХIII  КРЪГ

1. „Дунав“                   17   2    2   62:14     53
2. „Черноморец“ (Бяла)     14   5    3   53:17     47
3. „Лудогорец 2003“  13   4    5   40:19     43
4. „Орловец“   13   3    6   61:38     42
5. „Калиакра“   12   5    5   47:24     41
6. „Юнак“   13   0    9   37:31     39
7. „Левски 96“   11   4    7   55:30     37
8. „Черноморец“ (Бк)  10   3    8   42:27     33
9. „Албена 97“   10   2    9   38:27     32
10. „Девня“   10   2  10   43:33     32
11. „Черноломец“    7   6    9   37:30     27
12. „Суворово“     7   6    9   27:27     27 
13. „Аксаково“     7   5  10   24:32     26
14. „Трансмариска“         6   4  12   28:58     22
15. „Шабла“     3   2  16   10:47     11
16. „Вихър 1926“    2   2  17   18:88       8
17. „Септември 98“     1   1  19   19:89       4 
    

ВОЛЕЙБОЛ

ФУТБОЛ

НОВ ТЕЛЕФОН НА БТК
Българската телекомуникационна компания пусна 

нов телефон за справки – 190. На него абонатите мо-
гат да получат денонощно информация за цените на 
основните видове услуги. Обявени са също цените за 
обаждания до мобилните мрежи и на услугите с доба-
вена стойност.

НОВО: Банка ДСК ви предлага да спестите време, 
като наредите плащане по безкасов начин на своите 
и на трети лица задължения за застрахователни 
премии към ЖЗК „ДСК гаранция“ АД по сключени 
договори за „Индивидуална застраховка „Злополука“ 
на картодържатели“. Услугата е безплатна.

БАНКА ДСК  ЕАД
OTP  GROUP

КЛОН ПОПОВО 

Три златни, два сребърни и три бронзови медала 
спечелиха стрелците на „Светкавица“ на проведеното 
Държавно първенство по спортна стрелба – движеща 
мишена с пневматична пушка, за всички възрастови 
групи в Търговище. Над всичките 34 участници в 
тридневната надпревара на рубежа на стрелбището в 
Спортнотренировъчния център се открои стрелецът 
на домакините Иван Йорданов при мъжете с резул-
тат от 520 т., което му донесе десета юбилейна шам-
пионска титла. Втори с 496 т. е И. Панайотов (Ямбол), 
а с 469 т. третата позиция остана за Н. Николов от 
Търговище.

Във групата юноши старша възраст с най-точен 
мерник бе Йордан Атанасов от Търговище с 525 т., 
следван от Стойчо Андонов – Ямбол, с 513 т. и Андрей 
Димитров – Търговище, с 493 т.

При пълна хегемония на търговищките състезатели 
премина състезанието при юношите младша възраст. 
Титлата с общ резултат 490 т. от двете движения – 
бърз и бавен ход, завоюва Владислав Николов. Сребър-
ният и бронзовият медал останаха за съотборниците 
му Симеон Драганов с 448 т. и Ангел Бехларски с 
439 т. Пълният триумф в тази възрастова група на 
възпитаниците на треньора Стефан Ковачев бе завър-
шен с четвъртото място на Стефан Георгиев с 412 т.

При момчетата състезателят на „Светкавица“ Мом-
чил Петров остана втори с 259 т. След шампиона Геор-
ги Николов (Стралджа) с 267 т. трети остана също 
състезател на Стралджа – Димитър Георгиев, с 253 т.

При девойките на първите три места се наредиха Т. 
Чамова (Ямбол) с 253 т., следвана от М. Господинова 

СПОРТНА СТРЕЛБА
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ЗНАЦИ ПО ПЪТЯ:
КАТЯ ПАСКАЛЕВА

Нова ТВ 20.30

„МЪЛЧАНИЕТО 
НА АГНЕТАТА“ 

Би Ти Ви 13.00

„АФЕРАТА 
„ДЪЛГИ БЕДРА“

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

       

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

12.30 Морска сол (п)
13.30 Разследването 
 на Да Винчи
14.30 „Спрайт екстрийм“
15.00 „Белият лабиринт“, 
 трилър
17.00 „Уил и Грейс“
17.30 Най-доброто 
 от Биг брадър (п)
19.30 Календар
20.00 Морска сол
20.30 „Професия блон-
 динка“, комедия
22.30 Горещо 
23.30 Календар
  0.00 „Чопър“, игр.филм
  1.30 Кръгът на Доусън
  2.30 „Белият лабиринт“(п)
  4.30 „Професия 
 блондинка“ (п)
  6.30 Музика

НЕДЕЛЯ, 10 април

  7.00 Хай-тек (п)
  7.30 Иконостас
  8.00 „Костенурките 
 нинджа“
  8.30 „Бандата от потока 
 на кенгуруто“
  9.00 Детски свят
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 „Мълчанието на 
 агнетата“, трилър
23.00 Болница „Кралството
  0.30 Кречетало
  1.30 „Чиста формалност“,
 трилър
  3.00 Най-доброто от 
 „Господари на ефира“ 
  4.00 „Мълчанието на 
 агнетата“ (п) 
  6.00 Кръгът на Доусън
  6.30 Музика

ПЕТЪК, 8 април

  6.15 Дързост и красота
  7.00 Денят започва
  9.30  Телепазарен 
 прозорец
  9.45 Земеделски предиз-
 викателства: тютюн
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.
 Камерни творби от 
 Фредерик Шопен
15.00 Япония днес
15.15 „Ангел – историята 
 на едно ромско 
 момче“
15.45 „Романи лумия – 
 светът на ромите“
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 пра-
 вила, за да излизаш
 с дъщеря ми“
19.50 „Лека нощ, деца!“
20.00 По света и у нас
20.50 Панорама
21.50 „Под прикритие“
22.40 „Безкрайност“ (САЩ)
   0.20 По света и у нас
   0.30 Голямото приклю-
 чение на черната 
 музика: корените
  1.20 Джубокс
  1.50 Здраве (п)
  2.10 Видеоклипове
  2.55 „Историята на
 шимпанзетата“  (п)
  3.20 „Романи лумия – 
 светът на ромите“ (п)
  3.50 Седмица (п)

19.00 bTV репортерите 
19.30 bTV новините 
20.00 „Ад в морето“ 
 (САЩ, 1996 г.) 
22.00 bTV новините 
23.00 Двама мъже и 
 половина
23.30 Голф турнир
  4.00 bTV новините   
  4.30 Треска за злато (п)
  5.00 Бизнесът (п)  
  5.30 Живот на скорост (п)
  6.00 @.знам  (п)

ПЕТЪК, 8 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 Отдаденост

СЪБОТА, 9 април

  7.30 Иконостас
  8.00 Детска анимация
  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

12.50 „Изповедите на Тру“
 (САЩ)
14.15 Документален филм:
 „Професия репортер. 
 „Ирак – две години 
 по-късно“ (п)
15.40 Непозната земя
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 Неделна киновечер: 
 „Нито дума“
 (САЩ, 2001 г.)
22.35 Елит
23.05 Мело тв мания
23.45 По света и у нас
23.55 Джубокс: 
 Любовни квартири
  0.25 Мрежата
  0.55 „Чай“ (п)
  2.55 Видеоклипове
  3.40 „Циркът за себе си“ (п)
  4.35 Непозната земя (п)
  5.05 Мело тв мания (п)
  5.45 Рекламна пауза (п)
 

ПЕТЪК, 8 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 „Най-смешните 
 животни на планетата“
21.00 Всички обичат 
 Реймънд
21.30 Тя и Той
22.00 bTV новините
22.30 Шоуто на Слави
23.30 Голф турнир „Мастърс“

  4.20 „За животните – 
 с любов“ (п)
  4.50 Панорама (п)
  5.55 „Безкрайност“ (п)
  
СЪБОТА, 9 април

  7.30 Заедно: 
 „Кърджали и Чорлу“
  8.00 Телепазарен 
 прозорец
  8.15 Дисни!
  9.00 Спукано гърне
  9.30 Цветен магазин
  9.45 „Животът на дебела-
 ка“ (Франция, 2002 г.)
11.15 Памет българска. Бъл-
 гарският Великден – 
 Македония 1941 г.
12.00 По света и у нас
12.20 Студио 
 „Частен случай“ 
12.50 „Минута е много“
13.40 От дума на дума
14.10 Знаци по пътя: 
 Катя Паскалева
14.40 Атлас: „Черна гора“
16.00 Суматоха
16.30 Музикални следи: 
 Георги Минчев
17.00 Вижте кой...
17.50 Футбол: „Левски“–
 „Локомотив“, среща от  
 „А“ ПФГ (пряко)
20.00 По света и у нас
20.40 Кинопарад:  „Любиме-
 цът и бездомникът“
 (САЩ, 1999 г.)
22.10 Рекламна пауза
22.40 Трето полувреме
23.30 По света и у нас
23.40 Джазтайм
  0.10 „Бели вълни“  
 (САЩ, 1996 г.)
  1.50 Суматоха (п)
  2.20 Памет българска (п)
  3.05 Видеоклипове
  4.05 Клод Шаброл: 
 Моят първи филм (п)
  5.00 Вижте кой... (п)
  5.50 „Бели вълни“ (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 10 април

  7.25 Бразди
  7.55 Телепазарен 
 прозорец
  8.15 Дисни!
  9.00 Палавници
10.00 Чай
12.00 По света и у нас
12.20 Фолклорни виртуози

  2.30 Бон апети (п)
  3.00 bTV новините
  3.30 Осъдена (п)
  4.30 Искрено и лично (п)
  5.30 Бедната Настя (п)

СЪБОТА, 9 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 „На остров Корфу“, 
 игр. филм (Германия)
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 „Великите патета“ 
 (САЩ, 1992 г.) 
22.00 bTV новините 
22.30 Голф турнир „Мастърс“
  3.30 БГ ТОП 100
  4.30 bTV новините
  5.00 Сеизмограф  (п)
  5.30 Споко (п)

НЕДЕЛЯ, 10 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 „Аферата „Дълги 
 бедра“, (САЩ, 2001)
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 

За времето от 24 до 28 
март в с. Водица, община 
Попово, неизвестно лице 
извършва чрез демонтаж  
кражба на около 350 м ме-
ден проводник с диаме-
тър три милиметра, соб-
ственост на фирма със 
седалище в Попово. Ще-
тата е на стойност 70 лв. 

•••
За времето от 27 до 28 

март в  община Омуртаг 
неизвестен извършител 
чрез разкопаване е извър-
шил кражба на четири 
метра телефонен кабел – 
фирмена собственост. На-
несената щета е на неуста-
новена стойност. По слу-
чая е образувано дозна-
ние.

•••
На 29 март в РПУ–

Търговище е доведен 17-
годишният И.А. от с. Бая-
чево, община Търговище, 

за когото е установено, че 
е извършител на кражба 
на пет бандажни колела 
от дома на жител на съ-
щото село. Кражбата е из-
вършена за периода от 22  
до 27 март.

•••
За времето от 28 до 29 

март от паркинг на „ШЕЛ-
СЕВЕР“, с. Кьосевци, об-
щина Антоново, неизвест-
но лице чрез демонтаж  
извършва кражба на две 
резервни гуми с джанти, 
марка FULDA, от две то-
варни ремаркета със со-
фийска регистрация – с во-
дачи Б.С. (44 г.) от София, 
и Г.З. (50 г.) от Своге. Ре-
маркетата са собственост 
на регистрирана в София 
фирма. Кражбата е на не-
установена стойност. Ав-
томобилите са застрахова-
ни с пълно автокаско. По 
случая е образувано дозна-

ние. 
•••
На 29 март около 20 

часа в МБАЛ–Търговище 
от манипулационна стая 
на болнично отделение 
неизвестно лице извършва 
кражба на GSM апарат, 
марка „Samsung“, на не-
установена стойност, соб-
ственост на жителка на 
Търговище.

•••
На 29 март около 19,15 

часа на ул. „Цар Осво-
бодител“ в Омуртаг не-
правоспособният водач 
Е.Р. (30 г.) от  Омуртаг, 
управлявал лек автомобил 
„ВАЗ“ с русенска регистра-
ция, без да притежава 
свидетелство за правоуп-
равление и след употреба 
на алкохол, с концентра-
ция на алкохол в кръвта му 
2,85 промила, установено 
по надлежния ред. 

•••
На 30 март около 18,45 

часа на първокласен път 
I–4 (София–Варна), на 
около 200 м преди разкло-
на за с. Божурка, община 
Търговище,  в посока Со-
фия, в движение се е за-
палил вследствие на тех-
ническа неизправност вле-
кач „Волво“ със софий-
ска регистрация с прика-
чено към него полуремар-
ке – фирмена собственост, 
натоварено с 25 тона бу-
тилирана кока-кола. Авто-
мобилът е бил управля-
ван от Д.Н. (49 г.), от Со-
фия. Вследствие на възник-
налия пожар е изгоряла ка-
бината, двигателят и две 
предни гуми на влекача, 
както и малка част от бре-
зента на полуремаркето. 

•••
На 29 март около 17,15 

часа в Омуртаг, на ул. 

„Цар Освободител“, не-
правоспособният водач 
А.Л. (19 г.) от същия град 
управлявал собствения 
си лек автомобил „Опел 
кадет“ с търговищка ре-
гистрация, без да прите-
жава свидетелство за уп-
равление на МПС, като за 
същото деяние е наказван 
с едногодишен срок с вляз-
ло в сила наказателно по-
становление.

•••
На 30 март около 15,10 

часа в с. Васил Левски, об-
щина Търговище, при съв-
местна проверка на слу-
жители на „Електрораз-
пределение–Варна“ АД–
клон Търговище и служи-
тели на РПУ–Търгови-
ще е установено, че 34-го-
дишният А.Х. от същото 
село е извършил краж-
ба на еленергия чрез не-
регламентирано включ-
ване в електропреносната 
мрежа.

•••
На 31 март в с. Водица, 

община Попово, бремен-
на в седмия месец 38-го-
дишна жена е родила в 
домашни условия момче. 
При посещение на меди-
цински лица от Центъра 
за спешна и неотложна 
медицинска помощ в  По-
пово е установено, че 
новороденото е мъртво. 
Жената е настанена в аку-
шеро-гинекологичното 
отделение на МБАЛ–По-
пово. Назначена е екс-
пертиза за установяване 
на причините за смъртта 
на детето. По случая е об-
разувано дознание. 

•••
За времето от 19 часа 

на 30 март до 8,30 часа 
на следващия ден в  По-
пово неизвестен извър-
шител проникнал чрез 
взлом на прозорец в ба-
рака за физиотерапия 
към МБАЛ–Попово и из-
вършил кражба на пет 
бракувани радиатора на 
стойност около 100 лева.



8
МЕСТЕН 
ВЕСТНИК
брой 13, година II, 11 април 2005 година

• СРЕЩИ ЗА СПОМЕН •

В изпълнение на учи-
лищната програма за Евро-
пейската година на демо-
кратичното гражданство 
чрез образование 61 уче-
ници от VІ клас от основ-
но училище „Любен Кара-
велов“ Попово на 4 април 
посетиха Народното съ-
брание.

След като разгледаха 
сградата, в пленарната зала 
децата изслушаха лекция 
за историята и дейността 
на парламента, изнесена 
от г-жа Елена Каменова от 
отдел „Пресцентър и връз-
ки с обществеността“. Под 
формата на игра учениците 
влязоха в ролите на на-
родни представители и ми-
нистри по време на пар-
ламентарен контрол. Те 
отправиха своите питания 
към „министъра“ на об-
разованието и науката за 
бъдещето на образование-
то в България.

В зала „Запад“ учени-
ците се срещнаха с г-н 
Атанас Папаризов, наро-
ден представител от Тър-
говищки избирателен ра-
йон, и проведоха с него 

УЧЕНИЦИ ОТ ПОПОВО СЕ 
СРЕЩНАХА С ПРЕЗИДЕНТА

дискусия по въпросите на 
интеграцията на България 
в Европейския съюз. За де-
путата имаше и подарък, 
символизиращ желанието 
на младите хора да останат 
в България, защото техните 
корени са именно тук.

16.00 часа,  
4 април 2005 година

Пред Президентството 
започва смяна на караула. 
Всички шестокласници 
със затаен дъх очакват 
церемонията. Мар-
шовата стъпка на гвар-
дейците впечатлява и рес-
пектира. След края на 
смяната на караула от 
представителната сграда 
излиза самият президент 
Георги Първанов и тръгва 
към групата поповчанчета, 
които го посрещат с апло-
дисменти и развети на-
ционални флагчета. Пред-
ставяме се кои сме и г-н 
Първанов, като изключи-
телно любезен домакин, 
ни кани в Президентст-
вото, като предварително 

уточнява, че е голям 
приятел на Попово. Раз-
глеждаме залата, в която 
държавният глава посреща 
своите гости от най-висок 
ранг, изслушваме кратка 
информация за функциите 
на президентската инсти-
туция и протокола и пра-
вим снимки, които ще оста-
нат скъп спомен за всеки 
от нас.

Така завърши един уни-
кален ден в живота на 
шестокласниците, белязан 
с вълнуващи срещи, обога-
тил ги с нови знания за 
държавните институции.

Марина Димитрова, 
директор на 

ОУ „Л.Каравелов“

Маруся МИЛУШЕВА

Тазгодишният Велик-
денски концерт в Попово 
ще бъде с благотворителна 
цел. Събраните средства 
от входен билет, който ще 
е по 1 лев, ще се дарят на 
абитуриенти от социално 
слаби семейства. Това 
ще се случи по идея на 
местната организация на 
сдружение „Обществен 
женски парламент – ХХІ 
век“, учредена преди ме-
сец. 

Своята втора сбирка же-
ните, членове на сдруже-
нието, проведоха на 3 април. 
Там те решиха първата им 
благотворителна акция да 

БЛАГОТВОРИТЕЛНА 
АКЦИЯ НА ЖЕНСКИЯ КЛУБ 

ПОПОВО

бъде свързана с големия 
християнски празник и да 
е насочена към младите 
хора, завършващи сред-
ното си образование, които 
имат нужда от подкрепа. 
Средства за тях ще се 
събират още във фоайето 
на Общината, където ще 
се постави кутия за даре-
ния от служители, фирми 
и граждани. И на самия 
концерт, който ще бъде 
на 28 април в салона на 
читалището, желаещите 
да помогнат с повече от 1 
лев ще имат възможност 
да го направят. На кои 
точно абитуриенти ще се 
дарят средствата, ще бъ-
де определено след проуч-

ване във всяко от средните 
училища.

Жените от сдружението 
ще се включат активно и 
в осигуряването на велик-
денски яйца и козунаци, 
което традиционно се пра-
ви за възпитаниците на  
Дома за деца, лишени от 
родителски грижи, в По-
пово и жените от Дома в 
с.Тръстика.

Следващото събиране 
на женския клуб ще бъде 
на 15 май от 16 часа в рес-
торант „Четирите сезона“. 
Поканват се и всички, кои-
то желаят да станат чле-
нове на сдружението. Те-
мата, която ще се разисква, 
е „Жените и насилието“.

Колко могъща е смъртта, щом имената в нейно при-
съствие звучат гръмко. И колко жалък е животът, щом 
забравата се е просмукала в негативите на паметта му. 
Или ние, хората, редници в редиците на живия живот, 
не успяваме да се договорим с него за повече човечност 
и по-малко злост, за повече признателност и по-малко 
безразличие.

Един глас е примамен в отвъдното. Отлитай, певецо! 
Земен ангел от любов и звуци ще те понесе. Ефимерни 
са нишките на щастието. Изстръскай лустрото на би-
тието и обитавай неразгадаемата вечност!

Ивайло Рашев (вдясно) и брат му Александър са двама 
музиканти от Попово, които преди десетина години са 
имали честта и удоволствието да работят с големия 
Емил Димитров. Това е било през лятото на 1994 г. в 
Обзор. Там в продължение на два месеца поповските 
момчета са акомпанирали на певеца в крайбрежен 
ресторант на негови приятели, прекарвали са заедно с 
него част от свободното си време. 

Ивайло помни Емил Димитров като много емоцио-
нален, много чувствителен, лесно раним човек, в съ-
щото време с голямо чувство за хумор. Отнасял се е 
с тях като с равни, много обичал да черпи нашироко 
приятели и познати. За публиката си давал всичко, из-
пълнявал песните си само на живо. Уникален талант и 
човек!

В ПЕТЪК (8 АПРИЛ) 
В РЕТРОКЛУБА ОТ 20 ЧАСА 

ЩЕ СЕ СЪСТОИ ВЕЧЕР 
В ПАМЕТ НА ЕМИЛ ДИМИТРОВ.

В ПАМЕТ НА 
ЕМИЛ ДИМИТРОВ

Почитателите на йогата, 
театралното изкуство и 
нестандартното рисуване 
намериха своето място в 
град Попово. Сега идва 
ред и на маниаците на мак-
симата „Здрав дух – в здра-
во тяло“. 

От първи февруари Мла-
дежкият център постави 
началото на най-новата си 
школа – по аеробика, която 

АЕРОБИКА
вече заслужено набира ус-
пехи. Най-после всички, 
мечтаещи за идеална фи-
гура, ще могат да работят 
върху постигането на та-
зи цел. И благодарение на 
младата инструкторка Пла-
мена Стефанова вече се на-
блюдават първите резул-
тати!

Възрастовата граница е 
много широка – при нас 

има място за млади, по-
млади и не чак толкова 
млади! Всички са добре 
дошли!

Школата работи всеки 
понеделник, сряда и петък 
от 18 часа, в сградата на 
народно читалище „Св. св. 
Кирил и Методий“. Желае-
щите могат да се запишат 
в офиса на Младежки цен-
тър–Попово.


