
РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК   Цена 0,40 лв.Брой 14 (36), година II • 18.IV.2005 г. 

МЕСТЕН  
ВЕСТНИК
МЕСТЕН  
ВЕСТНИК

www.popovo.bg

088 9 516 878

Христо БЕЛЧЕВ

От 7 до 9 април на 
официално посещение в 
община Попово беше Лев 
Белявски – заместник-
председател на Изпълкома 
на побратимения с град 
Попово град Воложин, Бе-
ларус. В дните  на посеще-
нието си той се срещна с 
ръководството на община 
Попово и кмета д-р Люд-
мил Веселинов. Обсъжда-
ни са проблемите на два-
та града в периода на пре-
хода. 

На  7 април присъства на 
тържеството по повод Деня 
на здравните работници. 
В програмата си гостът 
включи и посещение на 
Историческия музей, ар-
хеологическите разкопки 
в близост до Попово, как-
то и старата българска сто-
лица Търновград.

ГОСТ ОТ 
БЕЛАРУС

Лев Белявски

Изпълнявайки разпоред-
бите на Закона за регионал-
ното развитие, Общинс-
кият съвет–Попово разгле-
да и прие Общински план 
за развитие 2005–2006 г. 
В него, на базата на ана-
лиз на икономическото съ-
стояние, социалната и тех-
ническата инфраструкту-

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНА ПОПОВО 2005–2006 Г.

НЕДОСТИГ НА 
ЧУЖДИ ИНВЕСТИЦИИ 

Мария КАРАГЯУРОВА

Гост на 
Търгови-
ще на 13 
април бе-
ше държав-
ният ми-
нистър на 
Република 

ДЪРЖАВНИЯТ МИНИСТЪР 
НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ НА 
ПОСЕЩЕНИЕ В ТЪРГОВИЩЕ

Турция Кюршад Тюзмен, 
отговарящ за външната тър-
говия и митниците. Про-
грамата му в града включ-
ваше посещение в завод 
„Тракия глас България“ 
ЕАД, където беше запознат 
с хода на  строителните 
дейности на холдинга. 

Г-н Тюзмен е в страната 

ни по покана на министъра 
на икономиката Милко Ко-
вачев. Той бе официален 
гост на проведения в София  
българо-турски бизнес фо-
рум, организиран от тър-
говско-промишлените па-
лати на България и Турция 
и Министерството на ико-
номиката.Кюршад Тюзмен

Повечето от малките благоустройствени и инфраструктурни 
проекти привличат чужди инвестиции, макар и малки по 

размер. Пред завършване е поредният от тях – по укрепване и 
разширяване на мост над река Поповска.

за контакти: 0608/2-15-80

Рицар Нет
www.knightbg.org

ра, околната среда и т.н., 
ясно са формулирани це-
лите и приоритетите за 
развитие на общината до 
приемането ни в Европей-
ския съюз, както и финан-
совите ресурси за тяхната 
реализация.

В няколко поредни броя 
на вестника ще ви запо-

знаем в резюме с изво-
дите на експертите, разра-
ботили общинския план, и 
със стратегическите цели, 
които ще са водещи за 
развитието на региона.

Водещ отраслов сектор 
на икономиката в община 
Попово е 

„ПРЕРАБОТВАЩАТА 
ПРОМИШЛЕНОСТ“

– 83 стопански единици 
са произвели продукция в 
размер на 59 621 хил.лв., 
а приходите от дейността 
са 72 136 хил.лв. Печал-
бата в отрасъла е 2442, а 
загубата е 1238 хил.лв., 

т.е. финансовият резул-
тат в този отрасъл е поло-
жителен. Тук са направени 
най-много инвестиции, 
което предполага по-доб-
ро развитие на този отра-
съл в бъдеще, като разме-
рът на дълготрайните ма-
териални активи е равен 

Маруся МИЛУШЕВА 

Поредната от станалите 
вече традиционни срещи с 
кмета на общината беше на 
завършващите Професио-
налната гимназия по сел-
ско стопанство в Попово. 

ЗРЕЛОСТНИЦИ ОТ ПГСС 
НА СРЕЩА С КМЕТА

В кафе „BG“ на 12 април 
вечерта 88 абитуриенти 
имаха възможност да за-
дадат на д-р Людмил Ве-
селинов  всички въпро-
си, които ги вълнуват, да 
разговарят с него в нефор-
мална обстановка, ако имат 

смелост и самочувствие 
за това, и да се повеселят 
заедно.

Директорът на ПГСС 
г-н Миланов представи 
четирите паралелки от 
випуск 2005. Завършват 

на стр. 4

на стр. 8
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БЮРО ПО ТРУДА–ПОПОВО

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 
КЪМ 14 АПРИЛ 2005 ГОДИНА

Длъжност Брой Образование
  (квалификация)
Пастир по чл.36/1 от ЗНЗ 1 Основно
Пастир по чл.55/А от ЗНЗ 1 Основно
Механизатор по чл. 37 1 Квалифик. 
  тракторист
Счетоводители 2 Висше или 
  средно специално
Продавач консултант 2 Средно
Продавач по чл. 36 от ЗНЗ 2 Средно
Лекар ординатор 1 Висше
Лекар педиатър 1 Висше
Домакин 1 Средно
Брокер на недвижими 
имоти 10 Средно
Квалифициран строител 2 Основно проф.
Майстор баничар 1 Основно
Сервитьор 2 Средно
Прислужник по чл. 52 1 Основно

Като национално отго-
ворни професионални ор-
ганизации на работещи-

те в средното образова-
ние, Синдикатът на бъл-
гарските учители и син-
дикат „Образование“ към 
КТ „Подкрепа“ споделят 
тревогата на учителите, 
учениците и на техните ро-
дители от негативните про-
цеси в нашето общество.

Днес повече от всякога 
е потребно да защитим 
подрастващите от заоби-
калящите ги случаи на на-
силие и агресия, от вред-
ното влияние на улица-
та, от привързването към 
тютюнопушенето, алкохо-
лизма и дрогата, от при-
мамливите перспективи 
за постигане на лесна, но 
престъпна печалба.

Днес повече от всякога 
е необходимо да създадем 
условия за ведра, спокой-
на и творческа учебно-въз-
питателна работа, с коя-
то, на прага на европей-
ския дом, да увеличим га-
ранциите за качествено об-
разование на младите бъл-
гари.

Дълбоко сме убедени, 
че всичко това може да 
се постигне с неотложни 
промени в днешния учи-
лищен живот, с непрекъс-
нати грижи и реални дейст-
вия за издигане статуса 
на българския учител, за 
решаването на неговите 
насъщни проблеми.

Да върнем децата от ули-
цата в техния втори дом – 
училището! Това е нашето 

искане. Чрез целодневна 
организация на работа и 
полезни извънкласни и из-
вънучилищни занимания – 
да ги обгрижим с любов.

Да им помогнем със си-
лата на знанието и опита на 
педагогически съветници, 
психолози и социални пе-
дагози. Съвременното обу-
чение и възпитание изиск-
ват това.

Необходимо е да убедим 
младото поколение, че и в 
нашата родина има доста-
тъчно условия за достоен 
и пълноценен живот, има 

нравствена атмосфера, в 
която те могат да създават 
семейства и да отгледат 
своите деца. Да бъдат чес-
тити граждани на България 
и на обединена Европа.

Политиците и държавни-
ците трябва да разберат – 
инвестирането в образова-
нието днес е сигурна гаран-
ция за възхода на страната 
ни в бъдеще.

Нашата дълбока убеде-
ност, нашата готовност да 
отстояваме желаните от 
всички промени са отразе-
ни в днешните стачни иска-

ния на Синдиката на бъл-
гарските учители и на Син-
дикат „Образование“ към 
КТ „Подкрепа“.

Тези искания са ясни 
и конкретни, те са пости-
жими веднага или в близко 
бъдеще. Те са за доброто 
на всички българи, затова 
и очакваме от вас да ни 
подкрепите.

Обединени, ще постиг-
нем повече!

А всичко, което постиг-
нем, е за България!

8 април  2005 г.

ОБРЪЩЕНИЕ
НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ И НА 
СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ КЪМ КТ „ПОДКРЕПА“

СТАЧНИ ИСКАНИЯ
 НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ И НА СИНДИКАТ  

„ОБАЗОВАНИЕ“ КЪМ КТ „ПОДКРЕПА“

1. Поетапно назначаване във всяко училище на специалисти за работа с учени-
ците:

• Педагогически съветник (при норма 100 ученици) – до края на 2005–2006 
учебна година.

• Психолог (при норма 200 ученици) – до края на 2006–2007 учебна година.
• Социален педагог (при норма 300 ученици) – до края на 2007–2008 учебна 

година.
2. Възстановяване на целодневната организация на работа в българското училище:

• За началния етап – 2005–2006 учебна година;
• За прогимназиалния етап – 2006–2007 учебна година.

3. Министерството на образованието и науката до края на 2005 г. да утвърди, 
съгласувана с отрасловите партньори, Стратегия за извънкласните и извънучилищ-
ните дейности с децата и учениците и съвместно с общинските съвети да започне 
поетапното й изпълнение.

4. От 1 април 2005 г. допълнителното трудово възнаграждение за продължителна 
работа да бъде 1 % от основното трудово възнаграждение на работещите в сред-
ното образование. 

5.  Работните заплати на заетите в средното образование да се увеличат, както следва:
• От 1 юли 2005 г. – 20%;
• От 1 януари 2006 г. – 20%;
• От 1 януари 2007 г. – 20%.

6. Да се спрат административният натиск и разпорежданията за въвеждане на 
частни форми на работа в средното образование.

Председател на синдикат 
„Образование към КТ „Подкрепа“: Крум Крумов

Председател на Синдиката на българските учители: Янка Такева
Председател на НСК на синдикат „Образование“ 

към КТ „Подкрепа“: Валя Станимирова
Председател на НСК на СБУ: Стефан Вълков

178 ДЕМОПРОЕКТА ЧАКАТ 
ФИНАНСИРАНЕ

Мария КАРАГЯУРОВА

В Областна админист-
рация–Търговище са постъ-
пили общо 178 проекта, 
свързани с регионалното раз-
витие. По общини те се раз-
пределят по следния начин:

Търговище: Постъпили 
са общо 58 проекта. Общи-
на–Търговище участва със 
17 проекта, 41  са на ини-
циативни групи.

ПОПОВО

25 са общо проектните 
предложения за реализа-
ция на територията на об-
щината. Общинска адми-
нистрация–Попово е изгот-
вила 20 проекта. Пет са на 
инициативни групи.

ОМУРТАГ

Общо 46 са предложения-
та за проекти с публичен 
характер. Кметската адми-
нистрация е предоставила 
17 проекта, а инициатив-
ните групи – 29.

АНТОНОВО

На територията на общи-
ната са  изготвени общо 
39 проекта. Община–Анто-
ново е изготвила 35 проекта 
за  благоустрояване. Инициа-
тивните групи имат 4.

ОПАКА

Общо 10 са проектите 
на територията на общи-
ната. Седем са проектите 
на кметството  и 3 на ини-
циативни групи.

При провеждането на то-
зи трети тур на малките 
демонстрационни проекти 
в подкрепа на регионалното 

развитие приоритетни са 
по-малките населени мес-
та, в които няма досега 
осъществени проекти.

Предстои утвърждава-
нето на проектните пред-
ложения от Министерст-
вото на регионалното раз-
витие и благоустройството, 
където ще определят кои 
ще бъдат реализирани. 

Тези препоръки са извле-
чени от анализа на най-
характерните пътнотран-
спортни произшествия, на-
стъпващи през периода. 
Те биха спомогнали за из-
граждане на защитно по-
ведение на участниците 
в пътното движение и 
предотвратяване на пътно-
транспортни произшест-
вия със самите тях и дру-
гите на пътя.

• През зимата по всички 
пътища се появяват нерав-
ности и дупки. При попа-
дане в тях, освен повреди 
по ходовата част на авто-
мобила (изкривяване на 
джанти, срязване на външ-
ни гуми и др.), е голяма 
вероятността да загубите 
управлението и да ката-
строфирате. Движете се 
със скорост, която да ви 
позволи да забележите на-
време неравност или дупка 
и да реагирате успешно с 
маневра или спиране.

• Щом на платното се поя-
вят неголеми неравности, 
това е признак за лошо съ-
стояние на пътя и опасни 
препятствия. Бъдете особе-
но предпазливи при шофи-
ране на фарове и навод-
нено платно – тогава нерав-
ностите са пълни с вода и 
са трудно забележими. 
При заслепяващ ефект от 
насрещни фарове намалете 
до минимум скоростта.

• Не се опитвайте да кри-

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНО 
ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ ПРЕХОДА ОТ 

ЗИМНИЯ КЪМ ПРОЛЕТНИЯ СЕЗОН
воличите по платното за из-
бягване на неравности за-
ради голямата опасност да 
загубите управлението и 
да попаднете в челен удар 
с насрещен автомобил, пре-
обръщане или блъскане в 
крайпътно препятствие.

• По обилно наводнени 
пътни платна се движете 
със значително намалена 
скорост. Ако гумите са поиз-
носени, има заплаха от т. нар. 
аквапланинг – автомобилът 
да стане неуправляем върху 
водния клин между гумите 
и настилката.

• При движение по хлъз-
гави настилки увеличете 
двойно дистанцията от ав-
томобила пред вас, за да 
избегнете сблъсък, в слу-
чай че водачът рязко за-
действа спирачките.

• При облачно време и 
валежи е препоръчително 
да се движите и през деня 
с включени фарове на къси 
светлини. По-безопасно е, 
когато автомобилът се въз-
приема отдалече от другите 
участници в движението.

• Често през този период 
по протежението на пътя 
се редуват сухи, влажни, 
мокри и заледени участъ-
ци. Навлизането от сух на 
мокър (заснежен, заледен) 
участък е опасно, затова 
намалете скоростта пред-
варително, като задействате 
спирачките още докато ав-
томобилът е върху суха на-

стилка, преди навлизането 
му в хлъзгавия участък.

• През първите дни с 
топло време навън на 
игра излизат много деца. 
Нещастните случаи възник-
ват най-често при внезап-
но слизане на децата на 
платното при опит за пре-
сичане тичешком, без 
оглеждане. При наличие 
на дете или група деца на 
и край платното веднага 
намалете скоростта с готов-
ност за спиране.

• През този сезон на-
стъпва т. нар. пролетна 
умора. Тя се проявява в 
отслабване на вниманието 
и концентрацията на водача 
по време на управление, в 
сънливост и пасивност. 
Умората настъпва по-бър-
зо. Компенсирайте, като 
отделяте достатъчно време 
за сън и почивка преди 
шофиране. При признаци 
на умора и грешки в управ-
лението незабавно спирай-
те за отдих.

• Не бързайте да сменяте 
зимните гуми с летни още 
през първите дни с по-
топло време. Препоръката 
на специалистите е това 
да се направи при трайно 
подобряване на времето, 
не по-рано от втората 
половина на април.

Дирекция на нацио-
нална служба „Полиция“

Направление „Пътна 
полиция“

ИЗБОРИ 2005

ПАДНА ОЩЕ ЕДНА 
ВЪПРОСИТЕЛНА 

Пламен СЪБЕВ

Тошо Пейков, председател на Движение за 
национално възраждане „Оборище“, коали-
ционен партньор на НДСВ, ще води листата 
на НДСВ в Търговищкия многомандатен 
избирателен район. Логиката на определя-
нето му за водач на листата е трудна за раз-
биране, но на колоритния, известен с мета-
форичния си език депутат ще му бъде мно-

го трудно. Резултатът от предните избори за НДСВ 
твърдо може да се каже, че при сегашната ситуация е 
недостижим. Местните анализатори обаче едва ли ще 
пропуснат факта на изпадането на сегашния депутат 
д-р Стамен Стаменов от царските планове. Тук поне 
логика има, като се отчете безличното му присъствие 
в парламента, прекъснатата връзка с избирателите в об-
ластта и политическа недалновидност.     

• Тошо Пейков ще води листата на НДСВ в Търговище

Тошо 
Пейков

Всеки сключил договор за присъединяване 
и „Договор до ключ“ получава 160 лева 

отстъпка! (от стойността на проектирането и 
изграждането на вашата газова инсталация)

и още:
• природен газ безплатно през месеците юни–август;
• изграждане на вашата сградна газопроводна 

инсталация безплатно (таксата за участие в изграж-
дане на СГИ е 88 лв. с ДДС);

• разсрочено заплащане на строителните дей-
ности на вашата вътрешна газова инсталация за 
срок от четири месеца;

• участие в томбола с много награди – за ВСЕКИГО 
подарък!!
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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Сега в квартал Невски 
живеят около 350 души. 
Преобладаващата част от 
населението са българи, 
като има и по малко тур-
ци и цигани. Между от-
делните етнически гру-
пи не съществува напре-
жение, в селището от 
години са налице добри 
междусъседски отноше-
ния. По традиция тук отбе-
лязваме съвместно офи-
циални, религиозни и дру-
ги празници, както и някои 
бележити дати. През 2004 
година тържествено отпраз-
нувахме юбилейната го-

дишнина от преименува-
нето на селището от Султан 
на Невски. По различни 
поводи каним в квартала 
за концерти любителски 
състави от Попово.

От началото на мандата 
тук са извършени не малко 
неща. Направихме метална 
декоративна ограда око-
ло сградата, където се по-
мещават кметството и биб-
лиотеката. Пред читали-
щето обособихме кът за 
отдих със скамейки. Из-
цяло е боядисана сградата 
на кметството.

Важно събитие за живее-

щите тук е започнало-
то през миналата година 
строителство на християн-
ски храм. Досега в сели-
щето никога не е имало 
черква и затова е обясним 
интересът на християните 
към това добро дело. През 
зимния сезон изграждането 
на храма бе преустановено. 
Подготвихме проект за до-
пълнителното му финан-
сиране и когато той бъде 
одобрен, строителството 
му ще продължи. Очаква 
се той да бъде завършен 
и открит през следващата 
година.

През 2004 година квар-
талът бе почистван основ-
но няколко пъти, като хи-
гиената му се поддържа 
постоянно на добро ниво 

с помощта на работниците 
от временната заетост. Ор-
ганизирахме осигурява-
нето и доставката на дърва 
за огрев на възрастните 
хора по домовете им. В 
началото на настоящата 
година залесихме пло-
щи с декоративни дър-
вета около строящия се 
християнски храм, око-
ло читалището, пред сгра-
дата на кметството. Из-
вършихме подготовка за 
създаването на малък парк 
в централната част на се-
лището, като през тези дни 

КМЕТСКИЯТ НАМЕСТНИК НА КВ. НЕВСКИ:

„ПОМАГАЙ, 
БЕЗ ДА ТЪРСИШ 
БЛАГОДАРНОСТИ“

59-годишният ДЕНЧО ГЕОРГИЕВ е кметски на-
местник на квартал Невски. Той е семеен, зодия 
Лъв, има две деца и едно внуче. Преди да заеме тази 
длъжност, е работил в продължение на 26 години 
в предприятието за производство и преработка 
на зеленчуци към бившия аграрно-промишлен ком-
плекс. Има средно специално образование – селско 
стопанство. Това е неговият първи мандат, от на-
чалото на който е изминало малко повече от го-
дина. Какво е сторено в квартала през този период 
и какво предстои да се върши – за това г-н Георгиев 
бе любезен да сподели на страниците на „Местен 
вестник“.

започна засаждането на 
липови, орехови и други 
плодни дръвчета. Успяхме 
да извършим почистване 
на гробищния парк, който 
постоянно се поддържа в 
добър вид.

През март т.г. бяха под-
менени всички осветител-
ни тела в квартала с но-
ви, общо 75, енергоспестя-
ващи. Нямаме проблеми с 
водоснабдяването – питей-
ната вода достига до всеки 
дом безрежимно. През 
есента на 2004 година на-
правихме младежки клуб, 
обзаведохме го с маси, сто-
лове, телевизор. Остава да 
доставим за младите хо-
ра още радиокасетофон, 
тенис маса и някои други 
неща.

В квартала има три ма-
газина за хранителни сто-
ки, които редовно се за-
реждат с продукти от пър-
ва необходимост. Разно-
образен е асортиментът 
на доставяния хляб за на-
селението. За отбелязване 
е, че поне откакто съм кмет-
ски наместник, в селището 
не са регистрирани слу-
чаи на престъпност. Кмет-
ството работи много добре 
с органите на полицията.

Висок е процентът на 
безработицата. На наша 
територия нямаме про-

мишлени предприятия, а 
земеделските земи са пре-
доставени за стопанис-
ване на кооперация „По-
пово 93“. Заслужава да се 
спомене, че от тази коо-
перация са коректни със 
собствениците на земи и 
редовно им се предоставя 
полагащата се рента.

През настоящата годи-
на организирахме съби-
рането на битовите от-
падъци, което вече се из-
вършва от поделение на 
специализираната в тази 
дейност фирма „Шеле–
България“. Доставени са 20 
контейнера за битова смет, 
които са разположени на 

възлови места в селището.
В изпълнение заповедта 

на кмета на общината д-р 
Людмил Веселинов, до 20 
април ще бъде извършено 
пролетно почистване на 
квартала.

КАКВО ПРЕДСТОИ 
ЗАНАПРЕД?

Направен е проект съв-
местно с представители на 
Гражданска защита за ре-
монт на читалищната сгра-
да. Той е одобрен, очакваме 

финансирането и когато 
средствата се осигурят, 
ще започнат ремонтните 
работи. С помощта на хо-
рата от временната зае-
тост започва ремонт на 
люлките и другите съоръ-
жения в двора на детската 
градина. Всички те ще 
бъдат бетонирани в земята, 
с подръчни средства ще 
се подменят повредените 
седалки на детските съо-
ръжения. 

Ако успеем да осигурим 
финансови средства от 
спонсори, предвиждаме да 
направим основен ремонт 
на една от големите чеш-
ми на територията на квар-
тала. 

Във всекидневието си 
на стопанин на селище-
то се ръководя от прави-
лото „Опитай се да помог-
неш, без да търсиш благо-
дарности за това“. Според 
мен кметът трябва да е 
винаги в услуга на хората, 
да решава проблемите им 
с всички законни средства. 
Аз съм роден в това село, 
познавам добре всичките 
му жители и почти няма 
къща, където да не съм 
влизал по различни пово-
ди. Хората също ме знаят, 
доверяват ми се и аз 
разчитам  на тях при реша-
ването на някои важни за 
квартала задачи. Наред 
с изпълнението на всеки-
дневните служебни за-
дължения, кметът трябва 
да отделя повече време и 
внимание най-вече за въз-
растните хора, които имат 
най-голяма нужда от по-
мощ в днешното трудно 
време.

Записа Кирил ЖЕЧЕВ

Светослава РУСЕВА

Заместник-кметът на об-
щина Търговище инж. Ру-
мен Такоров, в качеството 
си на член на Регионалния 
съвет за развитие на Се-
вероизточния район, на 12 
април участва в първото 
му заседание, което се за-
нима основно със струк-
туриране на Регионалния 
съвет за развитие. 

В работата взе участие  

ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ РАЙОН

заместник-министърът на 
регионалното развитие Бе-
лин Моллов, заместник-
министърът на финансите 
Любомир Дацов, замест-
ник-министри на околна-
та среда и водите, на тру-
да и социалната полити-

ка, представители на Ми-
нистерствата на транспор-
та и на икономиката, об-
ластните управители на 
Варна, Шумен, Силистра, 
Добрич, Разград, Търгови-
ще, кметове на общини.

Мария КАРАГЯУРОВА

На заседание на По-
стоянната комисия по бед-
ствия, аварии и катастрофи 
към Министерския съвет, 
състояло се на 23 март 
2005 г., е взето решение за 
финансиране на дейности 
за предотвратяване на ще-
ти, нанесени вследствие на 
снеготопенето, обилните 
валежи и ураганния вя-
тър през февруари тази 
година. Както ви е из-
вестно, в областна дирек-
ция „Гражданска защи-
та“–Търговище бяха постъ-
пили  исканията за целево 
финансиране от всички 

ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ 
общини. На този етап в 
писмо от 4 април т.г. се 
казва, че ще бъдат финан-
сирани обекти в общините 
Попово и Антоново.

На община Попово са от-
пуснати 156 956 лв. Тук са 
финансирани:

• Възстановяване на цър-
квата в с.Водица

• Възстановяване на цър-
квата в с.Помощица

• Възстановяване на цър-
квата в с.Манастирца

• Възстановяване на чита-
лището в кв.„Невски“–По-
пово

• Възстановяване на че-
твъртокласен общински 
път до с.Посабина

ОБЯВЛЕНИЕ № 129
гр.Попово, 18.03.2005 г.

Община–Попово на основание чл. 
128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изра-
ботен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план, за обект: Тра-
се на разпределителен газопровод до 
„Еврооранжерии“ и газопроводни от-
клонения до ЕТ „Чедо – Доси Челаши-
нов“ и „Натурела плод“ АД, по пла-
новете за земеразделяне на с.Кардам, 
община Попово, м.Долни ливади, ма-
сив 68 и 89 и Попово, обл.Търговище, 
който е изложен в сградата на община 
Попово, ет.ІІІ, стая 305. На основание 
чл. 128 ал. 5 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 Дър-
жавен вестник бр. 23/18.03.2005 г.

ОБЩИНА–ПОПОВО

ОБЩИНА–ПОПОВО
ОБЯВЛЕНИЕ № 130
гр.Попово, 18.03.2005 г.

Община–Попово на основание 
чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, 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.Кардем, общ.
Попово, м.Исраил и м. 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 обнародва-
нето в Държавен вестник заинтере-
суваните могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания 
по проекта да общината.

Обявлението е обнародвано в Дър-
жавен вестник бр 23/18.03.2005 г.

ОБЩИНА–ПОПОВО

WWW.TRGPOOL.COM

ЕЛЕКТРОННИЯТ ВЕСТНИК 
ЗА ТЪРГОВИЩЕ И РЕГИОНА 

• Възстановяване на че-
твъртокласен общински 
път до с.Манастирца

За нуждите на  община 
Антоново са отпуснати 
123 214 лв. Обектите са 
следните:

• Възстановяване на 
сградата на ОУ „Хр.Смир-
ненски“–с.Добротица

• Възстановяване на Здрав-
ната служба в с.Изворово

• Възстановяване сгра-
дата на СОУ „Св.св.Кирил 
и Методий“–Антоново

• Възстановяване сградата 
на Кметството в с.Моравка

• Възстановяване на че-
твъртокласен път до с.Трес-
кавец.

За съжаление все повече пътища от четвъртокласната пътна мрежа 
поради активизирани свлачища и невъзможност за нормална поддръжка очакват пари 

за възстановяване най-вече от фонд „Бедствия и аварии“
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ПАРИ ОТ ЕВРОПА – САМО ЗА 

РЕГИСТРИРАНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

От 11 април на телефо-
ните на Центъра за со-
циална информация на 
МТСП 0900 32 111 и 987 
16 22 всеки ще може да се 
консултира за своите пра-
ва и задължения като граж-
данин на Европейския 
съюз, съобщиха от Минис-
терството на труда и со-
циалната политика. Разши-
ряването на дейността 
на Центъра за социална 
информация е част от 
активния диалог, който 
МТСП поддържа с гражда-
ните, заяви министърът на 
труда и социалната полити-
ка Христина Христова. 

На телефон 0900 32 111 
за страната (18 ст. за мин.) 
и на 987 16 22 за София опе-

ИНФОЦЕНТЪР ЗА 
СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА СЛЕД 

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕС
раторите ще отговарят на 
въпроси, свързани с взаим-
ното признаване на дип-
ломи и квалификации, дос-
тъпа до европейския па-
зар на труда, социалнооси-
гурителните права и пра-
вото за участие в избори. 
Центърът за социална ин-
формация работи в Минис-
терството на труда и со-
циалната политика от януа-
ри 2003 г. и досега е отго-
ворил на въпросите на 
60000 граждани за техните 
пенсии, възможностите за 
работа по различни про-
грами на МТСП, достъпа 
до социално подпомагане, 
социалните права и придо-
бивки на хората с уврежда-
ния.  

Агенция „Фокус“

клипове в националните 
и регионалните телевизии 
и радиа; публикации в на-
ционални печатни и елек-
тронни медии, както и в 
специализираните изда-
ния от аграрния сектор, 
които разясняват необхо-
димостта и ползите от ре-
гистрацията на земедел-
ските производители. 

Информационната кам-
пания ще продължи със 
срещи в градовете Шумен, 
Бургас, Пловдив, Плевен 
и София. Кампанията 
ще приключи със заклю-
чителна среща в София на 
25 май 2005 г.

ни, които България ще 
получи в първите три годи-
ни,  регламентирането на 
ползвателските отноше-
ния, както и основните 
дейности и функции на 
Разплащателната агенция 
след присъединяването 
на България към ЕС бяха 
другите основни теми по 
време на семинара.  

В рамките на национал-
ната кампания ще бъдат из-
ползвани различни кому-
никационни канали: раз-
пространение на печатни 
информационни материа-
ли – плакати, брошури, 
дипляни; излъчване на об-
разователни ТВ и радио 

Мария КАРАГЯУРОВА
Пресцентър на Област-
на администрация–
Търговище

На 12 април 2005 г. ми-
нистърът на земеделието 
и горите Нихат Кабил  
участва в работна сре-
ща в Силистра със земе-
делски производители и 
преработватели, браншо-
ви организации и сдруже-
ния от земеделието и пре-
работващата промиш-
леност от областите 
Русе, Разград, Търговище 
и Силистра във връзка с 
членството на България 
в Европейския съюз и 
финансовата подкрепа 
на земеделските произ-
водители. С това стар-
тира Националната ин-
формационно-разясни-
телна кампания на Ми-
нистерство на земе-
делието и горите „Регист-
рацията на земеделските 
производители – възмож-
ности, условия и ползи“. 
Кампанията е в рамките 
на представянето пред 
обществеността на До-
говора за присъединяване 
на Република България 
към ЕС, в частта за земе-
делие.

Целта на кампанията 
е заетите в селското сто-
панство, занимаващи се 
с производство и прера-
ботка на земеделска про-
дукция, да бъдат запоз-
нати с условията и пол-
зите от регистрацията им 
като земеделски произво-
дители. След присъединя-
ването на България към 
Европейския съюз българ-
ските земеделски произво-
дители ще получават три 
вида финансова подкрепа – 
директни плащания, пазар-
на подкрепа и средства 
за развитие на селските 
райони. Условие за разпре-
делението на плащанията 
е земеделските произво-
дители да се регистрират 
и да декларират площите, 
които обработват. Изисква-
нето е, защото евросубси-
диите се смятат на хектар.

По време на срещата 
експертите представиха 
системата за идентифика-
ция на земеделските пар-
цели и финансовата под-
крепа на земеделските про-
изводители след присъеди-
няването на страната ни 
към ЕС. Средствата за 
развитие на селските райо-

ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД № 182

гр. Попово 12.04.2005 г.
На основание чл. 16, т. 1 и глава шеста, раздел 1 и 3 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество
НАРЕЖДАМ:

Да се открие процедура за провеждане 
на неприсъствен конкурс за отдаване под наем за 

срок от 3 години на следните обекти – 
частна общинска собственост:

№ по Обект Адрес        Площ   Начален
ред          (кв.м)    месечен
            наем
1. Павилион Промишлен пазар № 3 15       30 лв.
2. Павилион Промишлен пазар № 5 24       48 лв.
3. Павилион Промишлен пазар № 8 12       24 лв.
4. Павилион Промишлен пазар № 14 15       30  лв.
5. Павилион Промишлен пазар № 15 15       30  лв.
6. Павилион Кооперативен пазар 30       60  лв.
7. Павилион ул.„П. Хитов“ № 10 80     136 лв.
8. Помещение с. Садина                80       72 лв.
9. Помещение с. Водица             100       90 лв.

Цените са без включен ДДС.
Условия за провеждане на конкурса:
1. Заплащане на определена цена, не по-ниска от 

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

на обекта.
4. Създаване на работни места.
5. Опазване на района от замърсяване.
6. Забрана за пренаемане на обекта.
Конкурсна документация с указания за участие в кон-

курса се закупува от Центъра за административно об-
служване на граждани при Община–Попово за сумата 
от 15 лв.

Депозит в размер на началния месечен наем се внася в 
касата на Общината, стая 215, до 17 часа на 3.05.2005 г.

Оферти за посочените обекти се приемат в стая 208 
до 17 ч. на 3.05.2005 г.

До участие в конкурса не се допускат участници, кои-
то:

- имат задължения по минали и настоящи договорни 
отношения с Община–Попово; 

- не са представили всички необходими документи, 
посочени в конкурсната документация;

- са спечелили търг или конкурс и са отказали да 
сключат договор с Община–Попово.

Конкурсът да се проведе на 4.05.2005 г.
Кмет на община Попово д-р Л.Веселинов

на 22 646 хил.лв., или 
56,3% от активите на 
цялата икономика в об-
щината. Най-голям е и 
броят на заетите лица в то-
зи отрасъл – 2348 души. В 
сравнение с 2002 г. бруто 
продукцията в отрасъла бе-
лежи увеличение с 8,8%.

Второто място по зна-
чимост в общинската ико-
номика се заема  от отрас-
лов сектор 

„СЕЛСКО,  
ЛОВНО И ГОРСКО 

СТОПАНСТВО“,

където 60 стопански едини-
ци са произвели продукция 
за 16 111 хил.лв., а прихо-
дите от дейността са 18 
563 хил.лв. Отрасълът е 
от определящо значение и 
поради големия брой нае-
ти лица в него – 773. За 
съжаление, налице е твърде 
ниска ефективност, тъй като 
печалбата в отрасъла е 372 
хил.лв., а загубата – 2260 
хил. лв. Или финансовият 
резултат е отрицателен. 
48,6%  от общата загуба за 
всички стопански единици 
се причислява на този 
сектор. В сравнение с 
2002 г. бруто продукцията 
бележи намаление с 10%. 
Тези данни показват, че са 
необходими промени в от-
расъла с оглед повишаване 
на ефективността, като това 
е възможно с увеличаване 
размера на инвестициите и 
разнообразяване на иконо-
мическата активност в се-
лата.

Следващият по значи-
мост отраслов сектор е 

„ТЪРГОВИЯ, РЕМОНТ 
И ТЕХНИЧЕСКО 

ОБСЛУЖВАНЕ НА 
МПС, ЛИЧНИ ВЕЩИ И 

СТОКИ ЗА ДОМА“

с най-голям брой стопан-
ски единици – 391 броя. 
Тяхната продукция е 5327 
хил. лв., а реализираните 
нетни приходи от продаж-
би – 26 290 хил. лв. Броят 
на заетите лица тук е 759 
души, което означава, че 
в едно предприятие се 
падат средно по 2 заети 
лица, т. е. това са микро- 
и малки предприятия, в 
голяма част от тях основ-
но са заети техните собст-
веници. Реализираната пе-
чалба е 526 хил.лв., а за-
губата – 381 хил.лв. Осо-
бено неблагоприятен ефект 
върху дейността на фир-
мите в отрасъла оказват 
силната ограниченост на 
потребителското търсене, 
наличието на пазара на 
множество малки фир-
ми с еднакъв предмет на 
дейност, както и нелоял-
ната конкуренция. 

На четвърто място по 
бруто продукция (2992 
хил.лв.) е отрасъл 

„ТРАНСПОРТ, 
СКЛАДИРАНЕ  

И СЪОБЩЕНИЯ“

с 46 стопански единици. 
По-голяма част от пред-
приятията реализират за-
губа – тя е в размер на 157 
хил.лв. при печалба едва 
83 хил.лв.

На пето място е отраслов 
сектор 

„СТРОИТЕЛСТВО“,

в който 9 стопански едини-
ци реализират бруто про-
дукция  от 2755 хил.лв. 
В сравнение с 2001 г. бру-
то продукцията в този от-
расъл бележи ръст с 2,4%.

Недостатъчни по раз-
мер са чуждестранните 
инвестиции в общинската 
икономика, независимо че 
през 2003 г. се увеличава 
броят на фирмите с 
чуждестранно участие. Те 
са преобладаващо в отрас-
лите „Търговия, ремонт и 
техническо обслужване“ 
и „Преработваща про-
мишленост“. Обемът на 
чуждестранните инвести-
ции се оценява като не-
съответстващ на възмож-
ностите. Съществуват пер-
спективи за привличане на 
инвестиции в хранително-
вкусовата промишленост, 
текстилната и шивашката 
промишленост, в разви-
тието на селскостопан-
ско машиностроене, в мо-
дерна агроиндустрия с 
производство и преработ-
ка на растителна и живо-
тинска продукция.

Проучванията показват, 
че технологичното разви-
тие не отговаря на съвре-
менните изисквания. Пре-
обладаващата част от тех-
никата и активите на 
предприятията са морал-
но остарели и амортизи-
рани.

Малка част от оборуд-
ването  (предимно в ня-
кои частни фирми в храни-
телно-вкусовата промиш-
леност) може да се оцени 
като сравнително ново, но 
въпреки това е необходима 
неговата модернизация 
в съответствие с иконо-
миката на знанието. 

Преобладаваща част от 

НЕДОСТИГ НА...
от стр. 1

 Фирмата „Freshtex“ засега е единственото предприятие на 
територията на общината, създадено изцяло с чужди инвестиции

предприятията в община 
Попово (89,1%) са микро 
с брой на заетите под 10 
човека – 671 предприятия с 
общо 753  заети през 2003 
г. Само 7 предприятия са с 
брой на заетите между 101 
до 250 човека. В сравнение 
с 2002 г. общият брой 
стопански единици се е 
увеличил с 3% предимно в 
резултат на нарастване броя 
на микропредприятията с 
до 10 заети.

Като цяло община По-
пово се характеризира със 
сравнително ниска гъстота 
на фирми – 21,7 броя на 1000 
жители в сравнение със 
средната за страната – 30,9, 
и средната за Североизточен 
район – 28,7. Това вероятно 
се дължи в най-голяма сте-
пен на недоброто състоя-
ние на основната бизнес 
инфраструктура, на небла-
гоприятните демографски 
тенденции. Участието на мал-
ките и средните предприя-
тия в процеса на развитие 
на частния сектор постоян-
но нараства. Определено мо-
же да се отбележи, че бъде-
щото развитие на общин-
ската икономика е свърза-
но с осигуряване на въз-
можности за развитие на 
конкурентоспособен ма-
лък и среден бизнес. Про-
блемите са ниска произво-
дителност, специализиране 
на преобладаващата част 
от малките и средни пред-
приятия в обслужване на 
много малки сегменти от 
пазара, ограничен достъп 
до нови пазари, недостиг 
на капитали, труден достъп 
до външно финансиране за 
стартиране и разширяване 
на фирмите, недостатъчни 
специфични знания и уме-
ния. 

Още за Общинския 
план за развитие – в 

следващия брой
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– Защо замина за Ис-
пания, тук нямаше ли ра-
бота за тебе?

– Заради пари, както хи-
ляди други българи. Тук 
не можах да си намеря ни-
каква работа, навсякъде 
приемат само такива, които 
са служили в казармата. 
Аз преди няколко години 
преживях тежка автомо-
билна катастрофа и пора-
ди тази причина досега 
не ме вземат да служа в 
армията. Няколко пъти ме 
пращаха на прегледи във 
варненската военна бол-
ница и ме отлагат от ка-
зармата. Така че се нало-
жи да замина за Испания 
при семейството си. Оттук 
тръгнах заедно с майка ми 
и вуйчо ми с автобус. В 
Мадрид ни посрещна баща 
ми, който е там от няколко 
години. Започнах работа 
още на следващия ден. 
Взеха ме в един лунапарк, 
където помагах за сгло-
бяване и разглобяване на 
т.нар. блъскащи се колич-
ки, проверявах билетите, 
вършех и други неща – 
каквото ми наредят. На 
тази работа бях един ме-
сец, обикаляхме различ-
ни испански градове. Не-
прекъснатият контакт с 
местните хора ми помогна 
да понауча езика. Плащаха 
ми 600 евро, храната и спа-
нето бяха безплатни. Ис-
панците получават доста 
по-високи заплати, които 
започват от 1500 евро. За 
българите средното трудо-
во възнаграждение е между 
800 и 1000 евро месечно – 
зависи от пазарлъка с рабо-
тодателя. Около месец след 
постъпването ми на работа 
настъпи есенно-зимният 
сезон, времето захладня и 
лунапаркът преустанови 
дейността си.

– След това какво стана?
– Започнах работа в рес-

торант в едно село, Ел Ес-
кориал, близо до Мадрид. 
Занимавах се с дейности, 
свързани с поддръжката 
на заведението – ремонтни 
работи, товарене и разто-
варване на стоки и други 
подобни неща. Там ми пла-
щаха 800 евро на месец, 
освен това си разделяхме с 
персонала на заведението 
и по около 200 евро от бак-

ИНТЕРВЮ

„БИХ ИСКАЛ ЖИВОТЪТ 
В БЪЛГАРИЯ ДА СЕ 

ПОДОБРИ ПО-СКОРО“
Поповчанинът ПЛАМЕН РУСЕВ е 20-годишен. Завършил е миналото лято 

професионалната гимназия по лека промишленост и технологии. Канди-
датствал във висше учебно заведение, специалност „туризъм“, но не го прие-
ли. От седем месеца е в Испания, където живее и работи. Там е заедно с баща 
си, майка си и по-големия си брат. В Попово е само петият член на семей-
ството, най-малкия брат, който е ученик в гимназия „Христо Ботев“. Мла-
дежът е в родния си град от около месец. Временно. Завърнал се, защото му 
се наложило да лекува зъби, а това в Испания не е по финансовите му въз-
можности. Трябвало за заплати 1500 евро, докато пътят до България и об-
ратно му струва 200 евро. 

Пламен, когото пишещият тези редове познава още от детските му години, 
се съгласи да отговори на зададените му въпроси специално за читателите 
на „Местен вестник“.

шиши, така че стигаме 
до хилядарката. В същия 
ресторант, в кухнята, ра-
ботеше и майка ми. Преди 
това тя се беше хванала 
да почиства една къща, 
за което º заплащаха 700 
евро при работно време от 
10 до 16 часа.

– Какво работеха брат 
ти и баща ти?

– Брат ми, който замина 
в Испания доста време 
преди мене, най-напред е 
работил в същия лунапарк, 
където започнах аз. Там е 
бил три месеца, после за 
известно време постъпил 
като общ работник при ба-
ща ми в строителството, 
със заплата около 900 ев-
ро месечно. След това се 
пазари барман в ресто-
рант в едно село, Сан Ра-
фаел, на стотина километ-
ра от Мадрид. Той и до-
сега работи там. Може да 
се каже, че брат ми е най-
добре устроен от всички 
ни в семейството. Запла-
тата му е 1300 евро, взема 
и процент от оборота на 
заведението и му се съби-
рат общо към 1600 евро.

Баща ми работи в една 
строителна фирма заедно 
с група украинци. Той се-
га говори по-добре украин-
ски, отколкото испански 
език. През почивните дни 
си изкарва допълнително 
пари като градинар в един 
частен парк – коси тревата, 
подрязва декоративните 
храсти и върши всичко не-
обходимо, свързано с под-
дръжката на парка. Като 
работник в строителството 
получава около 900 евро, а 
за грижите, които полага 
за парка, му плащат 250–
300 евро.

– Как се справяш със 
задълженията си, особе-
но в началото, когато не 
знаеше нито дума испан-
ски?

– През първите дни ше-
фът ми показваше какво 
точно трябва да върша, 
обясняваше ми кое как се 
нарича на испански. Чест-
но казано, много ми беше 
трудно да се оправям през 
първите една-две седмици. 
Сега вече поназнайвам 
езика и горе-долу се спра-
вям – и на работното си 

място, и в магазините, и в 
обществения транспорт, и 
другаде. Но в семейството 
ми най-добре е овладял 
испанския език брат ми, 
който дълго време не е кон-
тактувал с българи (освен 
в домашна обстановка) и 
се оправя навсякъде почти 
като местен жител.

– Какво ти е работното 
време в ресторанта?

– Работният ми ден за-
почва преди обяд в 10,30 
часа местно време. От 12 
до 13 часа имаме почивка. 
След това работим до 18 
часа, почиваме 2,5 часа и 
после – отново бачкане от 
20,30 до 24,00 часа. Доста 
трудно ми беше в началото 
с този режим, но с времето 
привикнах.

– Стигат ли ти парите, 
които получаваш като 
трудово възнаграждение, 
за храна и лични раз-
ходи?

– За храна и текущи раз-
ходи при нормално хар-
чене са достатъчни, но 
трудно може да се спести. 
В тази страна жизненият 
стандарт е доста по-висок 
в сравнение с българския 
и за всичко трябват значи-
телно повече пари. За да 
ти стигнат средствата до 
следващата заплата, тряб-
ва добре да си правиш 
сметката.

– Добри хора ли са ис-
панците?

– Определено добри. Ус-
лужливи са, готови да по-
могнат по всяко време. 
Случвало ми се е да тър-
ся нещо в непознатия 
град, да кажем, някакъв 
магазин и попитам ли къ-
де се намира, човекът ме 
води до там, ако е по-на-
близо. Поведението и отно-
шението на испанците към 
нас, временно пребива-
ващите в страната им, е 
добронамерено.

– Имаш ли някакви 
развлечения, ходил ли си 
на футболен мач, имаш 
ли вече любим испански 
отбор?

– Като млад човек съм 
ходил най-вече по диско-
теки, барчета и то, когато 
имам свободно време, кое-

то не се случва често. В 
ресторанта имам един по-
чивен ден, различен е за 
всяка седмица – както се 
разберем с колегите от 
персонала. Обичам фут-
болната игра. В Попово 
до деня, в който катастро-
фирах, играех футбол в 
юношеския отбор на гра-
да. Привърженик съм на 
„Барселона“, но досега 
успях да видя отбора на 
живо само един път. Мачо-
ве гледам предимно по те-
левизията. Обичам и фил-
мите, но просто не остава 
време за ходене на кино.

– Спомняш ли си ня-
коя любопитна случка 
с теб или с някого от се-
мейството ти?

– С мен досега не се е 
случвало нищо особено. 
Веднъж татко и Росен 
(по-големият му брат – 
б.а.) се припознали на ули-
цата в една жена, която 
изглеждала като копие 
на майка ни. Брат ми я 
настигнал и започнал да 
º говори свойски на бъл-
гарски… Естествено, всич-
ко завършило със смях и 
извинения.

– Скъп ли е много жи-
вотът в Испания?

– В сравнение с Бълга-
рия – да. Там доходите на 
хората са доста по-високи 
от тези в нашата страна. 
Един хляб, килограм, стру-
ва две евро. Доста скъпи 
са сладкишите. Месо и 
колбаси могат да се наме-
рят на по-ниски цени, но 
има и скъпи – по 10, по 
15 евро за един килограм. 
Цените на най-евтините 
дънки започват от 40 евро, 
има и по 100, и по 200 
евро, и още по-скъпи.

– Къде според тебе е по-
добре – в България или в 
Испания? 

– В Испания сега има 
определено по-добри усло-
вия за живот. Ако знаеш 
езика, няма проблеми да 
си намериш работа, която 
те устройва. Всичко там е 
по-динамично, хората като 
че ли постоянно бързат за 
някъде. Но няма такава 
престъпност, каквато е на-
лице в България през по-
следните години. Не съм 
чувал да са обрали нечие 
жилище, не съм бил сви-
детел да се стрелят по 
улиците. Живея в един 
от мадридските квартали 
и там всичко е спокойно. 
Мадрид е голям град, са-
мо испанците в него над-
хвърлят 8 милиона, с емиг-
рантите са доста повече. 
Навсякъде цари ред. Раз-
бира се, случват се поня-
кога инциденти, от рода на 
дребни кражби. Дори и аз 

веднъж бях потърпевш – 
пред една дискотека ми от-
краднаха телефона и 200 
евро. Май че бяха някакви 
мароканци…

– Какви са бъдещите ти 
планове – с Испания или 
с България са свързани. 
Имаш ли конкретна 
цел?

– Още не мога да опре-
деля точно. Засега мисля да 
поработя още в Испания, 
където условията за живот 
са по-добри. Надявам се, 
че с влизането на България 
в Европейския съюз и тук 
нещата ще се променят 
към добро. Но не съм наив-
ник да вярвам, че това ще 
стане много скоро – ще 
минат поне десетина годи-
ни. Това е личното ми мне-
ние. Подобно е било по-
ложението в Португалия, 
преди тази страна да вле-
зе в Европейския съюз. 
Знам го от разговорите ми 
на тази тема с един пор-
тугалец. Лично аз засе-
га нямам конкретни пла-
нове. Хубаво би било да 
попадна на по-добре пла-
тена работа, да успея да 
заделя някой лев и да си 
купя кола – все пак млад 
човек съм, живее ми се.

– Красиви ли са испан-
ките, имаш ли си прия-
телка?

– В Испания нямам, то и 
не остава време за завързва-
не на запознанства. Имам 
приятелка в Попово. С нея 
се чуваме по телефона. Се-
га, когато съм тук, се виж-
даме всеки ден, но това 
са броени дни… А испан-
ските момичета са хубави, 
но не колкото българките. 
Наистина.

– Липсват ли ти там по-
повските приятели?

– Липсват ми, разбира се! 
Тук имам приятели, с които 
сме заедно още от детската 
градина. Истината е, че без 
приятели трудно се живее. 
В Испания се запознах с 

българи – от Хасково, Со-
фия, Кърджали. Млади 
момчета са, около моята 
възраст. Запознах се и с 
украинци. Но всички те 
са ми само добри познати. 
Приятелите ми са тук, в 
Попово.

– Колко време още ще 
стои семейството ти в 
Испания?

– Разговаряли сме поня-
кога по този въпрос. Баща 
ми смята засега да останем 
там около пет години. Той 
се надява през това време 
хем да спести някой лев, 
хем нещата в България да 
потръгнат. Но както казват 
старите хора, всичко е Бо-
жа работа.

– Намираш ли някаква 
промяна в Попово?

– Отсъствал съм от гра-
да по-малко от година, но 
като че ли известна про-
мяна има. Нощем всички 
улици са осветени, под-
държат се чисти, разкрити 
са нови магазини. Нещо 
съществено не се е случи-
ло, но все пак малка про-
мяна има. Пък може би 
и така да ми се струва, за-
щото обичам Попово, ро-
ден град ми е и, малко или 
много, в Испания ми лип-
сва.

– Какво ще пожелаеш 
на поповчани?

– Нещо, което всички 
искат и от години очакват 
да се случи – да се подобри 
животът на българите кол-
кото е възможно по-скоро. 
Да се създадат добри ус-
ловия и младите хора да се 
завърнат по родните мес-
та. А те не са никак мал-
ко. Само в Испания мла-
дежите от Попово, кои-
то познавам, са около 30. 
Доста има и в други евро-
пейски страни. Дано по-
бързо нещата у нас се 
оправят и градът ни да по-
младее и се оживи.

Разговора води 
Кирил ЖЕЧЕВ
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МАЛКИ ОБЯВИ

• Продавам полуремарке 90 кубика с лиценз. Те-
лефон 088 9 225 085.  6-6

• Продавам едностаен в Бухово, София, телефони: 
088 7 985 156; 02/994 21 67.  5-4

• Продавам бали люцерна, тел. 0608/27 115.  8-3
• Продавам двустранно светещо рекламно тяло, 

размери 70х40 см. Цена 70 лв. Тел. 088 6 265 532.  3-2
• 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.  3-2

• Продавам, монтирам алуминиева и ПВЦ дограма. 
Справки на тел. 089 8 414 139.  4-2

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. 3-2    

С бойкот от страна на 
пилотите започна Първият 
кръг от шампионата по 
автокрос на пистата край 
с. Давидово. Мното от 
тях се запознаха с новите 
изисквания на Федера-
цията минути преди съ-
стезанието и изразиха ка-
тегоричното си несъгласие 
с него с аргументите, че 
не са били предупредени 
и че нямат необходимото 
количество гориво. Аргу-
ментите им бяха основа-
телни, тъй като по новия 
правилник трябваше да 
се направят обиколки за 
време, а след това да за-
почнат полуфиналните се-
рии и финалът. Новият 

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО 
ПО АВТОКРОС

• Село Садина кандидат да бъде 
домакин на кръг от шампионата 

правилник явно не бе и по 
вкуса на публиката, която 
след първата серия на оби-
колката за време, продъл-
жила близо два часа, за-
почна да си разотива и 
така не дочака истинската 
част на състезанието. В 
крайна сметка организато-
ри и съдии се съобразиха 
с исканията на пилотите, 
което пък поставя под 
съмнение редовността на 
кръга. Все пак състезание-
то завърши по стария пра-
вилник, като последна 
дума ще има Федерацията 
по автомобилни спортове.

В крайното класиране в 
малкия клас търговищкият 
състезател от клуб „Авто 

2001“, трикратният шам-
пион Румен Костадинов с 
„Форд“ зае първото място, 
давайки по този начин 
заявка за четвърта титла.
На следващите две места 
се класираха младата тър-
говищка надежда Деян 
Йорданов с „Лада“ и Тихо-
мир Трайков от Севлиево с 
„Лада“.

В големия клас състеза-
телят от Монтана Христо 

Александров с „Ланча“ зае 
първото място в оспорва-
на борба с доайена на ав-
токроса в България и 
м.с.Неделчо Русев от Тър-
говище с „Мерцедес“, а 
трети остана Огнян Ата-
насов от София с „Фиат“. 
Следващият кръг ще се 
проведе в Монтана, а още 
две писти се канят да бъдат 
домакини на шампионата – 
с.Садина и гр.Русе.

ВОЛЕЙБОЛ

Катерина РУСЕВА 

На 5 и 6 април във 
Варна се играха срещите 
от финалния квалифика-
ционен волейболен тур-
нир за зона от регион „Доб-
руджа“. В него взеха учас-
тие общо шест отбора мо-
мичета младша възраст: 
варненските „Спартак“, 
„Черно море“–БАСК и 
„Варна 2000“, „Дунав“ (Ру-
се), „Шумен 05“ и „Черно-
ломец“ (Попово).

Сутринта на 5 април се 
играха двата мача между 
отборите, класирали се 
на второ и трето място в 
групите си. В тях съста-
вите на „Черно море“ и 
„Варна 2000“ се наложиха 
и отстраниха съответно 
„Дунав“ и „Шумен 05“. По-
бедителите продължават в 
следващия етап на първен-
ството.

В ранния следобед на 
същия ден премериха сили 
лидерите в своите групи – 
съставите на „Спартак“ 
и „Черноломец“. Това бе 

НОВ УСПЕХ НА ПОПОВСКИТЕ МОМИЧЕТА
най-оспорваната и драма-
тично преминала среща. 
След непрекъсната гонит-
ба в точките първите два 
гейма бяха спечелени от 
варненските момичета. То-
ва обаче не смути връстнич-
ките им от Попово, които 
с борбена и мотивирана иг-
ра наложиха волята си и 
успяха да обърнат мача, спе-
челвайки последователно 
три гейма. „Черноломец“ 
постигна крайната победа 
с 3:2 гейма.  

На  следващия ден отлич-
но играещите млади по-
повчанки „пречупиха“ и 
другите два отбора от чер-
номорската столица. Със 
смразяващо превъзходство 
те регистрираха две катего-
рични победи с по 3:0 гей-
ма. И така – с много краси-
ва и ефективна игра „Чер-
ноломец–Попово 98“ си 
осигури място в групите 
на зоните и влизане сред 
първите 16 отбора в стра-
ната.

Ето и имената на състе-
зателките, включени в по-

повския отбор: Катерина 
Русева, Цветомира Бонева, 
Кристина Петрова, Елица 
Стоянова, Стела и Пламе-
на Александрови и Ина Ва-
лентинова. Треньор Сашо 
Александров.

Мачовете от зоналния 
турнир ще се играят на 8, 9 
и 10 май, като вакантните 
четвърти места в четирите 
групи ще бъдат заети от от-
борите победители в  пред-
стоящите квалификацион-
ни турнири. Сега групите 
са в следния вид:

I група 

„Левски“, „Миньор“ 
(Перник), „Бдин“ (Видин)

II група

„Левски–Сиконко“, „Ма-
рица“ (Пловдив), „Спар-
так“ (Плевен)  

III група

ЦСКА, „Хебър“ (Пазар-
джик), „Спартак“ (Варна).

IV група

„Септември“ (София), 
„Велбъжд“ (Кюстендил), 
„Черноломец–Попово 98“.

На 27 и 28 април моми-
четата VII–VIII клас на 
поповския „Черноломец“ 
ще бъдат домакини на ква-
лификационен зонален 
турнир. В него те ще се 
изправят срещу връстнич-
ките си от софийския „Звез-
ди 94“ и плевенския „Спар-
так“. При победа и кла-
сиране на първо място от-
борът от Попово ще влезе 
в групата на „Славия“, „Хе-
бър“ (Пазарджик) и „Бо-
тев“ (Враца).

ТЕНИС НА МАСА

Димитър СТЕФАНОВ

Току-що завърнал се от 
европейския шампионат 
по тенис на маса, елитният 
ни състезател Станислав 
Иванов, отново участва с 
поповския отбор в прести-
жен турнир на „А“ група. 

В продължение на два 
дни – на 9 и 10 април, във 
варненския Дворец на 
спорта  се срещнаха шестте 
най-добри български от-
бора по тенис на маса в 
турнир от държавното от-
борно първенство. Попов-
ските състезатели Стани-
слав Иванов, Иван Аян-
ски и Цветомир Цонев спе-
челиха убедително с по 
3:0 срещите си „Марица 
Фест“ (Пловдив), „Дунав“ 
(Русе), „Тетрон“ (Плевен) 
и Национална спортна 
академия–София. Загуба с 
резултат 1:3 те допуснаха 
само в срещата  с варнен-
ския „Корабостроител“. За-
слугата за този хубав успех 
е както на състезателите, 
така и на амбициозния и 
талантлив треньор на от-

„РОСА 1“ – ПРЕД СПЕЧЕЛВАНЕ 
НА ЗЛАТЕН МЕДАЛ

бора Иван Димитров.
Заслужава да се отбе-

лежи, че през последните 
четири години поповският 
мъжки отбор по тенис на 
маса „Роса 1“ е двукра-
тен държавен първенец. 
Амбициите на състезате-
лите, треньора и клубния 
президент Иван Иванов 
са и тази година да спе-
челят престижната титла 
и златният медал да се „от-
прави“ към Попово. От до-
сегашните резултати мо-
же да се предположи, че 
това най-вероятно ще се 
случи, но в крайна смет-
ка подреждането на отбо-
рите ще се реши на пред-
стоящите плейофи.

ФУТБОЛ

„СВЕТКАВИЦА“–„ПИРИН 1922“ – 0:1
„Светкавица“: Артакиев, Комитов, Стоянов, 

Арабов (75 – Хамдиев), Василев, Цонков, Янчев, Хрис-
тов, Вълев, Бейтулов (47 – Курдов), Венков (49 – Ве-
ли) 

„Пирин 1922“: Сотиров, Ралчовски, Бодуров, Св. 
Георгиев, Ризов (90 – Кацимерски), Кръстев, Павлов, 
Мицански, Стойчев, Иванов, Николов (46 – Нинов)

Главен съдия: Димитър Костов
Голмайстор: Василев (автогол)
Жълти картони: Цонков, Комитов („Светкави-

ца“); Павлов, Мицански („Пирин“)

Загуба претърпя отборът на „Светкавица“ при дома-
кинския си мач с един от лидерите в групата – отбора 
на „Пирин 1922“. Напрежението преди мача бе сковало 
футболистите на двата отбора и през цялото първо полу-
време играта бе нервна и накъсана, с много неточни 
подавания и отигравания. Все пак домакините на два 
пъти имаха възможност да се доберат до гола, но в 3 
и 21 минута Христов пропусна две много изгодни за 
гол положения. През второто полувреме очакваният 
обрат така и не се получи. Нещо повече, гостите с по-
добрата си игра в средата на терена наложиха игрово 
предимство, докато футболистите на „Светкавица“ раз-
читаха на високи центрирания, лесна плячка за снаж-
ните защитници от Симитли, и контраатаки, които бя-
ха разгадавани лесно от защитата. Най-чистото си по-
ложение търговищките футболисти проиграха в 64 ми-
нута, когато Цонков проби отдясно, но вместо да подаде 
на останалия сам пред вратата на Сотиров Христов, 
тръгна да играе сам и защитата успя да предотврати 
головата опасност. В 69 минута при едно безобидно 
центриране вратарят Артакиев не се намеси убедително 
и Василев, в стремежа си да избие, отклони топката в 
собствената си врата – 0:1. Този гол сякаш прекърши 
футболистите на „Светкавица“ и до края на мача те не 
успяха да сътворят нищо запомнящо се.

 В следващия, ХХІІІ кръг отборът на „Светкавица“ 
гостува на 16 април 2005 г. на отбора на Шумен.

МВ

„ЧЕРНОЛОМЕЦ“–
„ТРАНСМАРИСКА“ (ТУТРАКАН) 3:1
На 10 април в Попово се игра срещата от ХХIV кръг 

на футболното първенство в Североизточна „В“ ама-
тьорска група. Мачът започна с традиционния дома-
кински натиск. Поповските футболисти редяха една 
след друга атаките си към вратата на гостите и уси-
лията им се увенчаха с успех – с точен удар в дваде-
сетата минута Тихомир Кънев принуди вратаря на 
тутраканския отбор да вади токата от мрежата зад гър-
ба си. И както се случва често, след падналия гол до-
макините се отпуснаха, заиграха на по-бавни обороти 
и бяха наказани за това. В тридесет и петата минута 
гостуващият отбор изравни и при резултат 1:1 завърши 
първото полувреме.

През втората част на срещата отново на терена по-
добрият отбор бе „Черноломец“. Домакините атаку-
ваха по-остро, играта им беше по-смислена и съвсем 
закономерно в 60-ата минута отново Тихомир Кънев 
отбеляза гол, с който поповчани поведоха с 2:1. Пет-
надесетина минути преди края дойде и третото попаде-
ние, автор на което бе Красимир Гочев. С този гол бе 
оформен и крайният резултат – 3:1 за отбора на „Чер-
ноломец“. Той можеше да бъде и по-изразителен, ако 
нападателите на домакините не бяха пропуснали някол-
ко изгодни положения. Тихомир Кънев три пъти остана 
сам срещу вратаря на тутраканския тим, но не успя да 
отбележи. Веднъж това стори и  Красимир Гочев.

По време на мача бяха показани общо четири жълти 
картона – по два за двата отбора. От домакините декори-
рани в жълто бяха Ивайло Иванов и Серхан Хасанов.

С тази победа активът на „Черноломец“–Попово до-
стигна 29 точки, които му отреждат място (засега) в 
средата на таблицата за временното класиране.

Състав на отбора домакин: вратар Дилян Димов, 
Ивайло Иванов, Шанси Мехмедов, Никола Рафаилов, 
Пламен Красимиров, Серхан Хасанов, Красимир Гочев, 
Диян Павлов, Тихомир Красимиров, Ибрям Хасанов и 
Димитър Димитров.

Следващата домакинска среща на „Черноломец“ е със 
състава на „Черноморец” Балчик в сряда, 20 април, от 
16 часа на градския стадион.

•••
През същия ден поповските футболни отбори деца и 

юноши младша възраст гостуваха на връстниците си от 
„Лудогорец“ (Разград). Децата загубиха срещата си с 
1:3, а юношите победиха домакинския тим с 2:0.

•••
На 15 април на градския стадион в Попово започна 

областното първенство по футбол за средношколци. 
Участват отбори от Търговище, Омуртаг, Опака, Анто-
ново и домакините от Попово. Резултатите и крайното 
класиране – в следващия брой на вестника.
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НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

11.45 Календар
12.00 Кино Нова
12.30 Морска сол (п)
13.30 Разследването 
 на Да Винчи
14.30 „Спрайт екстрийм“
15.00 „Джони клечката за 
 зъби“, игрален филм
17.00 „Военна прокуратура“
18.15 Календар
17.45 „Ексклузивно“ 
20.00 Уил и Грейс
20.30 СТАР АКАДЕМИ
21.30 Календар
22.30 Горещо
23.30 Календар
23.45 „Гол обяд“, игр.филм
  1.15 Кръгът на Доусън
  2.30 „Джони клекчата за 
 зъби“ (п)
  4.30 „Гол обяд“ (п)
  6.30 Музика

НЕДЕЛЯ, 17 април

  7.00 Хай-тек (п)
  7.30 Иконостас
  8.00 Детска анимация
  9.00 Детски свят
10.00 Кръгът на Доусън
11.00 „На кафе“ – 
 специално издание
11.45 Календар
12.00 Най-доброто от 
 „Господари на ефира“
12.45 Най-доброто от 
 „Семейни войни“
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 „17 мига от 
 пролетта“,  1 еп.
17.15 Календар
17.45 Ексклузивно
20.00 Уил и Грейс
20.30 СТАР АКАДЕМИ
21.30 Календар
21.32 „Последно танго 
 в Париж“, драма
23.30 Календар
23.45 Кречетало
  0.45 Болница „Кралството“
  1.45 „Рикошет“, екшън
  3.15 „Последно танго в 
 Париж“ (п)
  5.15 „17 мига от 
 пролетта“ (п) 
  6.00 Кръгът на Доусън
  6.30 Музика

ПЕТЪК, 15 април

  6.15 Дързост и красота
  7.00 Денят започва
  9.30  Телепазарен 
 прозорец
  9.45 Земеделски предиз-
 викателства: тради-
 ционни продукти
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
14.55 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 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 „Втора кожа“ 
 (САЩ, 2000 г.)
   0.10 По света и у нас
   0.20 Голямото приклю-
 чение на черната 
 музика: корените
  1.10 Джубокс
  1.40 Здраве (п)
  2.00 Видеоклипове
  2.50 Документален
 филм: „Кан – 400-те 
 удара“
  4.20 Седмица (п)
  4.50 Панорама (п)
  5.50 „Втора кожа“ (п)
  

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 „Точка на пречупва-
 не“ (САЩ) 
22.00 bTV новините 
23.00 Похитени
  0.00 Сблъсък (п)
  1.30 Бързи пари
  2.10 В детеската
  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, 15 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 От местопрестъп-
 лението. Лас Вегас
14.15 Мъжкари
16.30 Отдаденост
17.15 СТАР АКАДЕМИ – включ-
 ване от академията
17.30 Семейни войни
17.15 Календар
20.00 Господари на ефира
20.30 СТАР АКАДЕМИ I
21.30 Календар
21.32 „Имаш поща“
23.00 Фрейзър
23.30 Календар
23.45 СТАР АКАДЕМИ
  0.15 От местопрестъпле-
 нието. Маями
  1.15 Господари на ефира (п)
  1.45 Концерт
  4.00 Кинокласика
  5.45 Документален филм

СЪБОТА, 16 април

  7.30 Иконостас
  8.00 Детска анимация
10.00 Кръгът на Доусън
11.00 Тази седмица в 
 „Детектор на лъжата“

12.00 По света и у нас
12.20 Етно
12.50 Пей ми песен: 
 „Мама Гуга“ – 110 
 години от рождението 
 на Гюрга Пенджурова
13.30 Документален филм:
 „Фарът“
13.50 „Тайната на средизем-
 номорските китове“
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: 
 „Изгряващо слънце“
22.50 Елит
23.20 Мело тв мания
   0.10 По света и у нас
   0.20 Джубокс: 
 Любовни квартири
  0.50 Техно
  1.20 „Чай“ (п)
  3.20 Видеоклипове
  3.35 Хит минус едно (п)
  4.25 Непозната земя (п)
  4.55 Мело тв мания (п)
  5.45 Рекламна пауза (п)
 

ПЕТЪК, 15 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 Детските сериали на 
 Джетикс
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

СЪБОТА, 16 април

  7.20 Заедно: 
 „Село край границата“
  7.50 Телепазарен 
 прозорец
  8.05 Национален календар:
 70 години от атентата 
 в църквата „Св.Неделя“
  8.10 Дисни!
  8.55 „Богородични чудеса“
  7.20 „За животните – 
 с любов“
10.20 „Котаракът робот“ 
 детска анимация, 3 еп.
10.45 Документален филм:
 „Планински стрелци“
11.15 Памет българска. 
 Атентатът в църквата 
 „Св.Неделя“
12.00 По света и у нас
12.20 Студио 
 „Частен случай“ 
12.50 „Минута е много“
13.40 Концерт срещу 
 бедността
14.10 Атлас:  „Свещена 
 земя – Испания“
14.40 Знаци по пътя: 
 Маргарит Минков
15.10 Суматоха
15.40 „Чудодейката“ 
 (САЩ, 2000 г.)
17.10 Хит минус едно
18.00 Европейско 
 първенство по борба
19.00 Вижте кой...
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Кинопарад:  
 „Вътрешен човек“
23.20 Рекламна пауза
23.50 По света и у нас
24.00 Трето полувреме
  0.50 Джазтайм
  1.20 „Нашвил“ (САЩ)
  3.55 Суматоха (п)
  4.25 Памет българска (п)
  5.10 Видеоклипове
  5.45 Вижте кой... (п)
  6.35 Документален филм: 
 „Един век парижко 
 метро“
 
 НЕДЕЛЯ, 17 април

  7.30 Бразди
  8.00 Телепазарен 
 прозорец
  8.15 Дисни!
  9.00 Палавници
10.00 Чай

22.00 bTV новините
22.30 Шоуто на Слави
23.30 Приятели
  0.00 Вот на доверие (п)
  0.40 „Бързи пари“
  1.20 Море от любов (п)
  2.30 Бон апети (п)
  3.00 bTV новините
  3.30 Осъдена (п)
  4.30 Искрено и лично (п)
  5.30 Бедната Настя (п)

СЪБОТА, 16 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 „Рицарят тийней-
 джър“ (САЩ)
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 „Универсален 
 войник“  (САЩ) 
22.00 bTV новините 
22.30 „Свърталище на 
 духове“, ужаси (САЩ)
  0.15 Бързи пари
  0.45 Филм
  2.30 БГ ТОП 100
  3.15 bTV новините
  3.45 Сеизмограф  (п)
  4.30 Глобусът
  5.30 Споко (п)

НЕДЕЛЯ, 17 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 „Долар за мъртвеца“, 
 игр.филм (САЩ)

На 4 април около 17,30 
часа в Попово, в храни-
телен магазин до автога-
рата неизвестно лице из-
вършва джебчийска краж-
ба на сума от 70 лева от 55-
годишна жителка на града.

•••
На 6 април в РПУ–Тър-

говище са доведени ли-
цата М.М. (22 г.), и Ч.Й. 
(23 г.) – и двамата от с. 
Макариополско, община 
Търговище, за които се 
установи, че са извърши-
тели на кражбите на 60 
литра нафта от дома на 
жителка на същото село 
и на медна пръскачка от 
дома на жител на с. Мака-
риополско. Двамата са 
задържани за 24 часа в 
РПУ–Търговище на осно-
вание чл.70, ал.1., т. 1 от 
Закона за МВР.

•••
На 6 април в РПУ–Тър-

говище е доведено лицето 

Х.М. (51 г.) от Търговище, 
за когото се установи, че е 
откраднал велосипед марка 
„Спринт–Леопард“ от двора 
на частен дом на ул. „Опъл-
ченска“, собственост на жи-
тел на града. Кражбата е из-
вършена през нощта на 1 
срещу 2 март.

•••
На 6 април след проведе-

ните в РПУ–Попово опера-
тивно-издирвателни меро-
приятия са разкрити из-
вършителите на кражбата 
на метална тръба от пътен 
знак от кръстовището на 
улиците „Стамо Костов“ 
и „23-ти септември“ в пе-
риода от 3 до 4 април. Това 
са непълнолетните П.Ж. 
(15 г.), и А.С. (16 г.) – и два-
мата от Попово.

•••
На 6 април в 11,30 часа 

са заловени в момент на из-
вършване на кражба на жп 
релса от спасително трасе – 

километър 158, в близост 
до спирка Горица, община 
Попово, лицата: Г.А. (30 г.), 
О.А. (33 г.) и Д.Ж. (57 г.) – 
и тримата от с. Асеново, 
обл. В. Търново. По случая 
е образувано дознание.

•••
За времето от 1 до 6 април 

в с. Ковачевец, община 
Попово, неизвестно лице 
чрез преодоляване на метал-
на ограда прониква в дома на 
жител на селото и извършва 
кражба на следните резервни 
части: зъбчатки, барабани, 
четири джанти за автобус, 
с общо тегло около 300 кг, 
както и два алуминиеви 
пръта с диаметър 12 мм и 
дължина 10 м. По случая е 
образувано дознание.

•••
На 5 април в РПУ–Тър-

говище е доведен 47-годиш-
ният К.К. от с. Давидово, об-
щина Търговище, за когото 
се установи, че е извърши-

тел на кражба на възли и аг-
регати за селскостопански 
машини от стопанска по-
стройка, намираща се в кв. 
Въбел, Търговище, собст-
веност на жител на селото.

•••
На 5 април около 21,30 

часа в с. Камбурово, община 
Омуртаг, 29-годишният И.А. 
от същото село управлявал 
личния си лек автомобил 
„Рено“ с търговищка регист-
рация, без да притежава сви-
детелство за управление 
на МПС, след като за съ-
щото деяние е наказван в 
едногодишен срок с влязло 
в сила наказателно поста-
новление.

•••
На 6 април около 20 ча-

са на ул.„Цар Освободи-
тел“ в Омуртаг неправоспо-
собният водач А.Л. (20 г.) 
управлявал личния си лек 
автомобил „Опел кадет“ с 
русенска регистрация, без 

да притежава свидетелство 
за управление на МПС. За 
същото нарушение той е на-
казван в едногодишен срок 
по административен ред.

•••
На 6 април около 22,30 ча-

са на ул. „Раковска“ в По-
пово след рутинна полицей-
ска проверка е установено, 
че водачът Т.И. (24 г.) управ-
лява мотоциклет „ИЖ“ след 
употреба на алкохол, с кон 

центрация на алкохол в кръвта 
му 1,39 промила, установено 
по надлежния ред.

•••
За времето от 9 до 10 

април в с. Дриново, община 
Попово, неизвестно лице 
прониква през незаключена 
входна врата в дома на 70-
годишен жител на същото 
село и извършва кражба на 
сума от 60 лева. По случая е 
образувано дознание.

•••
За времето от 26 март до 

10 април в с. Ястребино, об-
щина Антоново, 24-годиш-
ният Т.Р. от Антоново е 
придобил и съхранявал ог-
нестрелно оръжие – пуш-

ка, калибър 8 х 57 – само-
делно направена, без да 
притежава разрешение за 
това. По случая е образу-
вано дознание.

•••
На 11 април около 1 

часа в Търговище, на ул. 
„Цар Симеон“ е възникнал 
пожар в лек автомобил 
„Опел Вектра“ с търго-
вищка регистрация, собст-
веност на 41-годишен жи-
тел на града. Изгорели са 
три автомобилни гуми, ре-
зервни части, задната се-
далка и част от тапицерията. 
Причините за възникването 
на пожара са в процес на 
изясняване. По случая е 
образувано дознание.

•••
На 11 април около 3 часа 

на бул. „Цар Освободител“ 
в Търговище, 36-годиш-
ният П.П. от същия град 
управлявал лек автомобил 
„Датсун–Съни“ с разград-
ска регистрация след упо-
треба на алкохол, с кон-
центрация в кръвта 1,9 про-
мила, установено по над-
лежния ред. 
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• ИНИЦИАТИВИ •

ДА ПОЧЕРПЯТ 

ИМЕННИЦИТЕ

20 април
Росен

първите средни специа-
листи по цветарство с 
класен ръководител Вио-
лета Пенева, някои от тях 
може би ще допринесат в 
бъдеще градът ни да ста-
не по-красив и озеленен. 
Гордост за училището са 
ХІІ-б клас със специал-
ност „икономика на зе-
меделското стопанство“ 
и класен ръководител Тео-
дора Денчева – почти 
всички тук са отличници, 
а между тях са и едни от 
най-хубавите момичета 
на Попово. В мъжката па-
ралелка по „механизация 
на селското стопанство“ 
с класен Емил Букриев е 
имало и такива, които през 
годините са „проверявали“  
здравите нерви на препо-
давателите си, но затова 
пък всички са положили 
усилия да получат по-
висок клас за управление 
на МСП. Дипломи за спе-
циалност „земеделски 
техник“ ще получат мом-

ЗРЕЛОСТНИЦИ ОТ ПГСС 
НА СРЕЩА С КМЕТА

четата и момичетата от 
ХІІ-г клас, техният класен 
ръководител е г-жа Стефка 
Николова. Г-н Миланов е 
уверен, че от ПГСС тази го-

дина излизат подготвени за 
живота млади хора, които 
ще станат добри граждани 
на България.

Какви възможности за 
реализация на младите хо-
ра дава Община–Попово, 
каква е рецептата „за оце-

ляване на тези, които няма 
да учат висше“, как кметът 
оценява работата си като 
градоначалник, какво ще 
се строи в града, какво е 
бъдещето на Летния театър, 
какви са перспективите за  
развитие на спорта, мо-
же ли общината да спон-
сорира начинаещи музи-
канти – тези въпроси зада-
доха абитуриентите на 
кмета. Той естествено не 
им обеща работа и без-
метежно бъдеще, а им на-
помни, че всеки воюва 
за мястото си в живота. 
С бурни ръкопляскания 
младите хора   изразиха 
одобрението си, че буле-
вард „България“ ще бъде 
обновен изцяло и ще ста-
не пешеходна зона без 

автомобили, че на централ-
ния площад ще има  лятна 
кафе-сладкарница, а след 
година и шадравани, че са 
осигурени 500 хил.лева  за 
облагородяване на реката, 
минаваща през града, че 
ще се направи възможното 
за възраждане на мотобола 
и картинга и за развиване 
на конния спорт и ловна 
стрелба за подрастващи.

„Бъдете здрави, обичай-
те се, учете у нас и в чуж-
бина, но обичайте Бълга-
рия и се връщайте, защо-
то тя има нужда от вас“ – 
това пожелание отправи 
д-р Веселинов към мла-
дите хора. А те му пода-
риха много цветя и симво-
лични подаръци, дори му 
пожелаха да харчи по-ра-
ционално парите от общин-
ския бюджет. 

По време на коктейла 
звучаха изпълнения на 
младите поп изпълнители 
от Шумен Слава и Стенли. 
Няколко пъти бе изразена 
благодарност към спонсо-
рите Винпром–Попово, 
„Водица Ботълинг“ и хи-
пермаркет „Разяреният 
лъв“. Благодарности заслу-
жи и водещата на вечерта 
Аниела Стойкова от радио 
„Антола“, както и дисково-
дещият, който помогна на 
абитуриентите да преодо-
леят стеснението и да 
заемат дансинга.

от стр. 1

На традиционния Нацио-
нален конкурс за камерни 
танци в Горна Оряховица, 
състоял се на 9 и 10 април, 
взеха участие три поповски  
състава. В надпревара с 
представители на Русе, Раз-
град, Ямбол, Търговище, 
Елхово, Лясковец и други 
градове те завоюваха пъ-
лен успех и журито с пред-
седател проф. Милчо Ва-
силев им отреди най-прес-
тижните  награди.

Голямата награда на Об-
щина–Горна Оряховица  
безапелационно спечелиха 

ПОПОВЧАНИ 
ОБРАХА ГОЛЕМИТЕ 

НАГРАДИ
танцьорите от Студиото за 
класически и съвременни 
танци с ръководител Ма-
рина Великова. Те се пред-
ставиха с „Котешко отмъ-
щение“ хореография Ма-
рина Великова, музика Ха-
фамахама, и „Българка“ – 
хореография Любчо Васи-
лев, музика Иван Вълев, 
интерпретация и поста-
новка Стела Драгомира-
ва. И двата танца са ново-
създадени произведения.

За най-добър детски съ-
став бе призната танцова 
формация „Чар“ с ръково-
дители Валентина Цонева 
и Маринела Таушанова. 
Съставът защити името на 
Попово с „Веселите музи-
канти“ и „Ла фиеста“.

Наградата за новосъз-
дадено произведение в раз-
дела за народни танци граб-
на нашето „Северняче“ 
с ръководител Станимир 
Иванов. Четири деца от ан-
самбъла представиха „Ко-
жухчето на Шаро“, хорео-
графия Румян Занев.

Ръководителите на съ-
ставите призьори бяха прие-
ти от кмета на общината 
д-р Веселинов, който лич-
но им благодари за дос-
тойното представяне.

Елка ВАСИЛЕВА

Календарът показва 12 април 2005 година. Гради-
ните в с. Кардам са изпълнени с аромата на зюмбюл, 
нарциси и лалета. Ведрото настроение на хората е в 
унисон с празничното оживление в Пенсионерския 
клуб. Там честват тържествено юбилейните годишнини 
на девет свои съселяни – Младен Иванов, навършващ  
през 2005 г. 80 години, Ради Радев на 75 години, Елена 
Димитрова, председател на клуба, на 70 години и ней-
ните връстници Иванка Радева, Фатме Османова и 
Иван Радев, Йорданка Енчева и Пенка Труфчева на по 
65 и Надка Добрева на 55 години.

Сред гостите, дошли на тържеството да поздравят 
юбилярите, беше и кметът на селото Георги Йовчев.  
Дълъг живот и здраве бяха най-честите пожелания за тях. 
Душите им стоплиха с изпълненията си на народни песни 
5-годишният Тодор Тодоров, Райме Мусова и гъдуларка-
та Росица Пенчева. Празникът беше много задушевен и 
дълго ще се помни от юбилярите и техните гости.  

В КАРДАМ ЧЕСТВАТ 
ЮБИЛЯРИ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
„СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“–ПОПОВО 

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ“ 
И ОТДЕЛ „КУЛТУРА“ ПРИ ОБЩИНА–ПОПОВО

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ЕСЕ И РИСУНКА НА ТЕМА „ЕВРОПА И НИЕ“

Чрез този конкурс организаторите се стремят да допринесат за открития 
национален диалог относно бъдещето на страната ни като член на 

Европейския съюз.
До конкурса се допускат ученици от 14- до 18-годишна възраст.

Наградите ще се връчват в Деня на Европа, 9 май, когато ще бъде открита 
изложбата на рисунките в Клуба за естетическо възпитание.

Есето трябва да е до пет машинописни страници; в края на текста да бъде 
посочено името, възрастта и от кое училище е авторът. 

Краен срок: 30 април 2005 година.
Материалите изпращайте на адрес:

ГР.ПОПОВО 7800, УЛ.„ОТЕЦ ПАИСИЙ“ № 1, 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ЗА КОНКУРСА „ЕВРОПА И НИЕ“

Мария КАРАГЯУРОВА

„Създаване на модерна 
инфраструктура за разви-
тие на културен туризъм 
в древния град Мисионис 
край Търговище“ е проек-
тът, който ще бъде финан-
сиран от държавната ком-
пания „Публични инвес-
тиционни проекти“ ЕАД. 
Стойността на проекта е 

99 ХИЛЯДИ ЛЕВА ЗА 
ДРЕВЕН МИСИОНИС

99 000 лв. Това е единст-
веният проект, който ще се 
финансира на територията 
на нашата област.

Добрата новина пристиг-
на в Областна админист-
рация–Търговище  с пис-
мо, адресирано до област-
ния управител инж. Бехчет 
Керим от министъра на 
културата и туризма г-жа 
Нина Чилова. В писмо-

то се посочва, че на засе-
дание на 31 март т.г. Ми-
нистерския съвет е одоб-
рил финансирането на 31 
проекта за подобряване 
на инфраструктурата към 
културно–историческите 
обекти в страната, един от 
които е търговищкият.

ДА БЪДЕМ БЪЛГАРИ!

В Попово картичката може да бъде закупена 
в офисите на Синдиката на българските учители и Младежкия център


