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Пламен СЪБЕВ

Отсечката от площад 
„Трети март“ до площад 
„Александър Стамболий-
ски“ на централния буле-
вард „България“, макар 

ПОПОВО ДО 
ДВЕ ГОДИНИ 
С МОДЕРЕН 
ЦЕНТЪР

• НАЧАЛОТО Е ПОСТАВЕНО С ИЗГРАЖДАНЕ  
НА НОВА КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОПРОД

да е в зоната на идеалния 
център на Попово, и до 
днес е без канализация, 
с остарял водопровод от 
чугунени, постоянно ава-
риращи тръби. Дълго от-
лаганото решаване на този 

проблем поради липса на 
пари вече свърши. 

На 18 април тържествено 
започна изпълнението на 
проекта „Канализация и 
водопровод на бул. „Бъл-

Кметът на община Попово д-р Людмил Веселинов и инж. Огнян Хинов – шеф на 
„Водоснабдяване–Дунав“ ЕООД–Разград, пожелаха успех на начинанието и отвориха бутилки с 

шампанско. Оттук нататък всичко е в ръцете на строителите.

Мария КАРАГЯУРОВА

На 14 април областният 
управител на Търговище 
инж. Бехчет Керим получи 
награда за принос към об-
ществения мир. Тя е уч-
редена по инициатива на в. 
„Заман България“ и група 
български интелектуалци. 
Официална церемония бе 

инж. Бехчет Керим на стр. 8

Маруся МИЛУШЕВА

С „Моя страна, моя Бъл-
гария“, ставане на крака и 
червени рози поповските 
социалисти посрещнаха 
заместник-председателя 
на Висшия съвет на БСП 
Румен Овчаров и придру-
жаващите го в Дома на 
културата на 19 април. За 
да чуят посланията от про-
ведения неотдавна 45 кон-
грес на БСП в залата бяха 
представители на левица-
та от цялата община и от 
Опака, общински съветни-
ци и кметове, избрани с 
червената бюлетина.  

В предизборната среща, 

ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ

БСП ТЪРСИ ОБЕДИНЕНИЕ 
ОКОЛО НАЦИОНАЛНИЯ 
ИНТЕРЕС освен водачът на  кандидат-

депутатската листа за на-
шия район, участваха полк. 
Трифон Трифонов и Сви-
лен Василев, съответно 
на трето и четвърто място 
в листата, тук бяха съ-
що д-р Красимир Мирев, 
председател на Нацио-
налното сдружение на об-
щините в България и кмет 
на Търговище, и кметът  
на Попово д-р Людмил 
Веселинов.

Консолидация на пар-
тийните структури по 
места, в частност на пар-
тийната организация на 
БСП в Попово – това е 
разковничето за успех в 
предстоящите избори, под-
чертаха председателят на 
ОбС на БСП  Найден Ива-
нов, а след него и Румен Ов-
чаров. Консолидация, към 

която вече са направени 
първите успешни стъпки.

На конгреса е финали-
зирана първата фаза от 
подготовката на БСП за 
предстоящите изключи-
телно важни и отговорни 
избори, каза пред съпар-
тийците си Р.Овчаров.  
Приета е готвената повече 
от година управленска 
програма, кандидатските 
листи, определен е бъде-
щият министър-председа-
тел. Но оттук нататък пред-
стои по-трудното – да се 
представи тази програма 
пред обществото и да се из-
воюва неговото доверие. 

Според г-н Овчаров 
програмата на левицата е 
изключително добра, тъй 
като е изработена след 
широк кръг дискусии с 

на стр. 4

Мирослав ГЕОРГИЕВ    

Тази история започва през пролетта на 2004 г. 
В полицейското управление на Опака постъпва 
информация за иманярски разкопки в района на 
с.Крепча и за укрити ценни предмети. При на-
правения обиск в дома на Риза Наимов Раимов 
(19 г.) от същото село са открити и иззети осем 
броя златни монети и металотърсач. Установено 

Историческият музей в Попово се обогати с 

ОСЕМ ЗЛАТНИ 
МОНЕТИ СА 
ИЗЗЕТИ ОТ 
ИМАНЯР

на стр. 8

на стр. 2

ПРЕСТИЖНА 
НАГРАДА
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Това е Доб-
ромир Добрев от 
групата на БСП 
и коалиция, из-
бран на последна-
та сесия на мест-
ния парламент.

Изборът ста-
на възможен, 
след като на пре-
дишното си засе-
дание  общинските 
съветници промениха Пра-
вилника за организацията и 
дейността на ОбС. Вместо 
един заместник-председател 
бе допусната възможността 
те да бъдат повече с оглед по-
ефективната организация на 
работата на ОбС и във връзка 
със спазване принципите на 
публичност, отговорност и 
по-широко участие в Предсе-
дателския съвет.  

Кандидатурата 
на Д. Добрев бе 
подкрепена от 25 
съветници. Един-
ствено Светослав 
Минчев от „Де-
мократи за сил-
на България“ гла-
сува „против“. 
Той обвини гру-
пите съветници 

в „политически па-
зарлък“ при двата избора – 
на заместник-председател 
и обществен посредник. 
„ОбС даде поредния повод 
обикновените хора да не 
ни уважават и да смятат, 
че политиката е мръсна ра-
бота. Аз съм против свърз-
ването на политиката с лич-
ни партийни интереси“ – 
обясни той отрицателния 
си вот.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ПОПОВО 
Е С ВТОРИ ЗАМЕСТНИК-
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

На своето заседание на 15 
април Общинският съвет 
прие решение за промяна в 
структурата на общинската 
администрация. 

Разкрива се нова дирек-
ция „Хуманитарни дей-

ПРОМЯНА В СТРУКТУРАТА НА 
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ности“, която включва 
направленията „Образова-
ние“, „Култура“ и „Здравео-
пазване“. Закрива се отдел 
„Канцелария“, който беше 
към дирекция „Админист-
ративно-правно и инфор-

мационно обслужване“.
В новата дирекция слу-

жителите ще са 8. Струк-
турната промяна се из-
вършва в рамките на досе-
гашната обща численост 
на администрацията, която 

остава 113,5  щатни бройки.
Във връзка с реалните 

потребности от стопанисване 
на общинския горски фонд се 
разкрива звено „Управление, 
стопанисване и ползване на 
общински гори“.

Общински съвет–Попово прие изгот-
вените от лицензиран оценител минимални 
продажни цени на обособени части от 
„БКС–Попово“ ЕООД.

Чрез публично оповестен конкурс се 
предлагат „Асфалтова база“ с минимална 
цена 108 000 лв., „База за производствена 
и складова дейност“ за 65 000 лв. и „База 
за стройрайон“  с 290  000 лв. минимална 
цена.

За участие в конкурса ще се допускат са-
мо търговци, чиито фирми са с предмет на 
дейност, свързана с предназначението на 
обособената част. 

Срокът за подаване на конкурсните пред-
ложения ще е до 25-я ден от обнародването 
на решението на ОбС в Държавен вестник.

 

ПРИВАТИЗАЦИЯ
ОЦЕНКИ

С решение от 2002 г. Общинският съвет е приел списък за 
приватизация на общински дружества и нежилищни имоти, 
който по-късно два пъти е допълван. Досега чрез търгове с явно 
наддаване са продадени 23 обекта на стойност 749 706 лв. 

Предвид заложените в тазгодишния бюджет приходи от при-
ватизация към досегашния списък се включват и следните 
обекти:

• Масивна сграда за склад в с. Помощица
• Фурна, магазин и навес в с. Паламарца
• Сграда за автоспирка в с. Долец
• Сграда за училище в с. Конак
• Детска градина и склад в с. Осиково
• Училищна сграда в с. Садина
• Сграда за автоспирка и фурна, І ет., в с. Медовина
• Сграда за училище в с. Бракница   
• Сграда на училище в с. Паламарца  

НОВИ ОБЕКТИ

Кирил ЖЕЧЕВ

До есента на миналата 
година пералнята на по-
повската болница се поме-
щаваше в сградата на III 
целодневна детска гради-
на „Лястовичка“. След въ-
веждането в действие на 
новата болнична перил-
на база помещението в 
детската градина бе осво-
бодено и стана възможно 
то да се оборудва с необ-
ходимите съоръжения и да 
се превърне в пералня на 
споменатото детско заве-
дение. Нужната техника 
бе налице – тя бе закупена 
преди повече от десет 
години и стоеше на склад. 
Оставаше само специали-
зираните машини да се 
вкарат в помещението, да 

се монтират и изпробват. 
И това вече е сторено 
от групата за поддръж-
ка и стопанска дейност с 
ръководител Иван Димит-
ров към звено „Образо-
вание“ при Община–По-
пово. Монтирани са две 
перални машини, две су-
шилни и центрофуга. 

В ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЛЯСТОВИЧКА“

НОВО ПЕРИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ
Всички те са изпробвани и  
функционират нормално.

– Най-трудно бе да се 
вкарат машините в перил-
ното отделение – споделя 
директорката на детското 
заведение г-жа Маринка 
Стоянова. – Помещението 
е на втория етаж, съоръже-
нията са тежки, обемисти. 
Тук на помощ ни се прите-
коха управителят на „Родна 
индустрия“ АД г-н Веселин 
Антонов и управителят 
на „Агротехремонт 61“ 
АД г-н Павлин Стефа-
нов. С доставената от тях 
специализирана техника  – 
мотокар и автокран, и 
благодарение на създаде-
ната добра организация 
съоръженията бяха вка-
рани в помещението през 
един  от прозорците – един-

ственият възможен начин. 
Разбира се, за всичко по-
могнаха много и хората 
от групата за поддръжка 
към звено „Образование“, 
и параджиите от I и II 
детска градина. На всич-
ки тях – най-сърдечни бла-
годарности от персонала 
на детската градина.

От съществуването си 
до днес целодневна детска 
градина „Лястовичка“ ни-
кога не е разполагала с 
пералня. Досега спалното 
бельо, покривките и всич-
ко останало се е карало за 
пране в IV ЦДГ (в близост 
до градската градина). А 
през първите години дори 
всичко се е перяло на ръка 
в корито… С откриването 
на новата пералня персо-
налът на детското заве-
дение ще пести и средства, 
и труд, и време.

Заслужава да се отбеле-
жи, че цялата дейност по 
монтажа и въвеждането 
в експлоатация на новата 
придобивка е струвало са-
мо 25 лева. Ако за целта е 
била наета специализирана 
група, за свършването на 

същата работа трябвало да 
се заплатят поне 2000 лева.

Перилната база на дет-
ското заведение бе открита 
на 15 април. На състоялото 
се по този повод скромно 
тържество деца от градината 
с песни благодариха на 
всички, взели участие в 
нейното създаване.

На основание чл.21а 
от Закона за местното са-
моуправление и местна-
та администрация на засе-
данието си във вторник, 19 
април, Общинският съвет 
избра обществен посред-
ник за Община–Попово. 

Общественият посред-
ник (или омбудсман, както 
го наричат в Народното 
събрание) съдейства за 
спазване правата и закон-
ните интереси на гражда-
ните пред органите на 
местното самоуправление 
и местната администрация. 
Организацията и дейността 
на обществения посредник 
се уреждат с правилник, 
приет от ОбС.  

Според закона защитни-
кът на гражданските инте-
реси се избира с две тре-
ти от общия брой на об-
щинските съветници, кой-

РОСИЦА ДЕНЕВА – 
ПЪРВИЯТ ОБЩЕСТВЕН 
ПОСРЕДНИК НА ПОПОВО

Росица Денева

то в Попово е 29. При тайно 
гласуване 23-ма съветници 
подкрепиха единствената 
кандидатура, издигната 
от групата на коалиция 
„Заедно“. Тя е на адвокат  
Росица Денева, общински 
съветник от Българско дви-

жение „Национален идеал 
за единство“, която ста-
на първият обществен по-
средник на Община–Попо-
во.

Светослав Минчев от 
„Демократи за силна Бъл-
гария“ и Христо Цонев от 
БСДП остро протестира-
ха срещу процедурата на 
избора. Според тях първо 
трябва да се приеме пра-
вилник за дейността на 
обществения посредник, 
да се изясни какви лич-
ностни качества трябва 
да притежава този човек, 
доколко е независим от 
общинската администра-
ция, за да може да из-
пълнява функциите си. 
Христо Цонев настоя поне 
да се огласи биографична 
справка за кандидата. Мно-
зинството отхвърли всички 
техни предложения.

гария“. Кметът на община 
Попово д-р Людмил Ве-
селинов и инж.Огнян 
Хинов – ръководител на 
„Водоснабдяване–Дунав“ 
ЕООД–Разград, направиха 
символичната първа копка. 
По време на тържеството 
д-р Веселинов сподели, 
че доволен от факта, че е 
най-после този проблем за 
града ще бъде разрешен. 
Благодари на изпълнителя 
„Пътинженеринг строй“–
Търговище и лично на 
инж. Хинов за подкрепата 
на начинанието. Извини  
се на жителите на града, 
че в продължение на две 
години бул. „България“ 
ще бъде затворен, за да 
добие съвсем нов облик. 
Инж. Хинов от своя стра-
на увери жителите на По-
пово, че след подмяната 
на водопровода със сигур-
ност ще се налага да ко-

паят по-малко в централ-
ната градска част и ще на-
малеят неприятните дупки 
по улиците. 

Инвеститор на обекта 
е Социално-инвестицион-
ният фонд, а общата му 
стойност – 188 хил. лв.

Започналото строителст-
во е началото на цялостно 
осъвременяване и модер-
низиране на градския цен-

тър, който ще се оформи 
като зона, свободна от 
автомобили. И тъй като 
днес всичко се съизмерва 
с европейските стандарти, 
уверено можем да кажем, 
че обособяването на лар-
го в близост до админи-
стративните, финансовите 
и културните учреждения 
на града ще му придаде 
много по-съвременен вид. 

Инж.Огнян Хинов направи символичната първа копка.

ПОПОВО...
от стр. 1

Добромир Дорев



брой 15 • 25 април 2005 година 3• ИКОНОМИКА •

К. СВЕТОСЛАВОВ

„Родина Попово“ е при-
емник на създаденото 
през 1962 година държав-
но индустриално пред-
приятие „Родина“. По 
него време то е било 
единственото  в страна-
та, специализирано в 
производството на нощ-
ници и пижами за всич-
ки възрасти. По-късно 
тук започват да се 
изработват разнообраз-
ни модели мъжки, дам-
ски, детски и юношески 
облекла от различни ма-
терии. Преминало през 
различни стадии на 
развитие, през 1995 го-
дина предприятието  е 
вече 100% частна акцио-
нерна собственост, коя-
то през 2004 година 
се преобразува в ХОЛ-
ДИНГ. Днес в Акцио-
нерно дружество „Роди-
на холдинг“ работят 
над 1300 души – произ-
водствен персонал, спе-
циалисти и служители. 
По този показател дру-
жеството се явява най-
големият работодател 
в един от регионите с 
най-висока безработица  
в страната през послед-
ните години.

Шивашката дейност е 
съсредоточена в „РОДИ-
НА-ПОПОВО“ ООД, което 
днес е специализирано в 
производство на дамска 

В „РОДИНА ХОЛДИНГ“ АД–ПОПОВО

Роботът за рязане на платове „ГЕРБЕР“, американско 
производство, е едно от най-модерните специализирани 

съоръжения в дружеството.

В отдел „Микродинамикс“ се извършва подготвяне на 
кройките по модели, размножаването им и изготвяне на 

чертежите за кроялния участък

конфекция – панталони, по-
ли и сака. Цялата продук-
ция на дружеството е пред-
назначена за западните 
пазари. През 2004 година 
тук са произведени об-
що 1 114 000 броя облек-
ла. Партньори на „Роди-
на Попово“ ООД се явя-
ват водещи фирми от Гер-
мания, САЩ и Канада. 
Отношенията с тях са съз-
дадени на основата на 
взаимно  уважение и зачи-
тане на интересите, висок 
професионализъм и ка-
чество на продукцията. 
Всичко това е добра предпо-
ставка за ползотворно дъл-
госрочно сътрудничество.

Цеховете в град Опака и 
село Крепча са обзаведени 
със съвременна специали-
зирана техника, отговаря-
ща на световните изисква-
ния за този вид производ-
ство. В тях работят повече 
от 500 души производствен 
персонал, още толкова се 
трудят в основното произ-
водствено звено в Попово. 
Освен това се осигурява 
препитание на още много 
фирми от шивашкия бранш 
в цяла Североизточна Бъл-
гария. Постоянна грижа 
на дружественото ръковод-
ство е непрекъснатото об-
новяване на наличната 
техника с цел отговаряне 
на световните  стандарти 
в шивашкия бранш. През 
изминалата година „Ро-
дина Попово“ ООД е ин-
вестирало в закупуването 

на нови специализирани 
машини и в строителството 
общо около 200 000 лева.

Дружественото ръковод-
ство отделя голямо вни-
мание и полага изклю-
чителни грижи за профе-
сионалната подготовка на 
нови млади кадри. Фирма-
та осъществява подбор на 
студенти отличници, които 
стават нейни стипендианти 
в Техническите универ-

ситети в София и Габрово. 
Използват се също всич-
ки възможности за учас-
тие в наши и международ-
ни форуми, за да могат 
специалистите от фирма-
та да набират знания и 
опит с цел да бъдат в 
крак с последните новос-

ти в съответните облас-
ти. Политиката на фирма-
та е да осигурява пер-
спективното развитие на 
младите кадри, те да из-
растват на място и най-
вече да се задържат в нея. 
Тази фирмена стратегия се 
осъществява и с помощта 
на финансови поощрения, 
социални придобивки, 
както и със създаване на 
благоприятни и безопасни 
условия за труд.

Социалната политика е 
изключително важен ком-

понент от общата стратегия 
на „Родина Попово“ ООД. 
Ето какво споделя в та-
зи връзка управителят на 
дружеството Георги Кере-
зов:

– Ръководството без пре-
късване полага усилия за 
създаване приятна обста-
новка на работните места. 
Изградени са и функцио-
нират комитети по трудова 
медицина. Досега никога 

не сме имали санкции 
за извършен извънреден 
труд – подобни случаи ня-
ма  регистрирани. Работни-
ците ни получават трудо-

ДРУЖЕСТВОТО Е НАЙ-
ГОЛЕМИЯТ РАБОТОДАТЕЛ 
В РЕГИОНА
• ПРИОРИТЕТНО ВНИМАНИЕ КЪМ МЛАДИТЕ КАДРИ
• СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА В ДЕЙСТВИЕ

ОБЩИНА–ОПАКА, 
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

На основание Заповед №РД 09-173/15.04.2005 г. на 
кмета на община Опака
ОБЯВЯВА

публичен търг на 28 април 2005 г. от 10 часа в 
сградата на Община–Опака с явно наддаване 

за продажба и отдаване под наем на общинско 
имущество, както следва:

ПРОДАЖБА
1. ГАЗ 53 – Опака. Първоначална цена – 1120 лв.
2. Празно общинско място в с.Горско Абланово, 1050 

кв.м, първоначална цена 1,30 лв./кв.м.
3. Празно общинско място в с.Горско Абланово, 430 

кв.м, с първоначална цена от 1,30 лв./кв.м.
4. Празно общинско място в с.Горско Абланово, 840 

кв.м, с първоначална цена – 1,30 лв./кв.м.
5. Празно общинско място в с.Горско Абланово, 990 

кв.м, с първоначална цена 1,30 лв./кв.м.
ПОД НАЕМ

1. Общински имот – автоспирка в Опака за търговски 
цели от 60 кв.м при първоначална цена 225 лв. месечен 
наем.

2. Празно общинско място от ЦДГ–Опака от 32 кв.м 
при първоначална цена 20 лв. месечен наем.

3. Общинско помещение в с.Люблен за търговски 
цели от 20 кв.м при първоначална цена 75 лв. месечен 
наем.

Срок за внасяне на депозит до 27 април 2005 г. 
включително. Допълнителна информация –  

етаж ІІІ, стая №12 на общинската администрация.

„ПОПОВО–ТРАНС“ ЕООД /Л/
ОБЯВА

На основание Решение №34 от 17.11.2004 г.  
на Общински съвет–Попово ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на 

движими вещи, собственост на „Попово–транс“ ЕООД /л/, 
както следва:

1. Компютър РС 486. Начална тръжна цена 65 (шестдесет и пет) лева без ДДС.
2. Компресор. Начална тръжна цена 149 (сто четиридесет и девет) лева без ДДС.
3. Касов апарат „Карат“. Начална тръжна цена 83 (осемдесет и три) лева без ДДС.
4. Касов апарат „Карат“. Начална тръжна цена 83 (осемдесет и три) лева без ДДС.
5. Газова уредба „Stargas“. Начална тръжна цена 150 (сто и петдесет) лева без 

ДДС.
6.  Газова уредба „Stargas“. Начална тръжна цена 150 (сто и петдесет) лева без ДДС.
7.  Газова уредба „Stargas“. Начална тръжна цена 150 (сто и петдесет) лева без ДДС.
8.  Газова уредба „BRC“. Начална тръжна цена 175 (сто седемдесет и пет) лева 

без ДДС.
9.  Газова уредба „BRC“. Начална тръжна цена 175 (сто седемдесет и пет) лева 

без ДДС.
10. Автобус „РАФ 977 латвия“, рег.№ Т 3156 АС. Начална тръжна цена 587 

(петстотин осемдесет и седем) лева без ДДС.
11. Автобус „РАФ 2203 латвия“, рег.№ Т 1644 АС. Начална тръжна цена 991 

(деветстотин деветдесет и един) лева без ДДС.
12. Автобус „РАФ 2203 латвия“, рег.№ Т 3552 АС. Начална тръжна цена 947 

(деветстотин четиридесет и седем) лева без ДДС.
13. Автобус „Икарус 211“, рег.№ Т 6038 АС. Начална тръжна цена 4333 (четири 

хиляди триста тридесет и три)  лева без ДДС.
Търгът ще се проведе на 9 май 2005 година от 10 часа в Заседателната зала на 

Община–Попово. 
Тръжната документация ще се закупува до 3 май 2005 година включително от 

ликвидатора на „Попово–транс“ ЕООД (л) в сградата на Община–Попово – стая 214, 
на стойност  30 (тридесет) лева.

Депозит за участие в търга в размер 10% от обявената начална тръжна цена  се 
внася при ликвидатора на „Попово–транс” ЕООД (л)–Попово до  5 май 2005 година 
включително до края на работния ден.

Стъпката за наддаване за единица бройка на движима вещ от приложения списък  
е в размер на 10%  от началната тръжна цена.

Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 5 май 2005 година.
Срок за оглед на обектите  – вторник и четвъртък от 10 до 11,30 часа до деня, 

предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с ликвидатора на „Попово–
транс“ ЕООД (л) и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Решението е обнародвано в ДВ, бр. 31 на 8 април 2005 г.

вите си възнаграждения 
без забавяне. За нас това 
е закон. От години поддър-
жаме столова, където хората 
се хранят с 40-процентно 
намаление на храната, като 
фирмата поема изцяло ре-
жийните разноски. Имаме 
фирмени барчета, където 
работниците могат да от-
дъхнат и закусят на цени 
без надценки, тъй като ние 
не търсим печалба от про-

дажбите в тях. Дори бар-
маните са на щат към фир-
мата. Навсякъде в произ-
водствените помещения 
има устройства с минерална 

вода. Доброто здраве на 
нашите работници е пър-
востепенна грижа на ръ-
ководството. Назначен е 
медицински фелдшер, кой-
то всекидневно е на раз-
положение за оказване на 
здравна помощ. Тъй като 
преобладаващата част от 
производствения персонал 
са жени, имаме сключени 
договори с гинеколог, спе-
циалист по вътрешни бо-

лести и стоматолог. При 
необходимост се осигу-
ряват и безплатни лекар-
ства. За хората от близ-
ките населени места са 
осигурени карти за пъту-
ване, а транспортна фирма 
извозва работници от с. 
Крепча до Опака и обратно. 
С основание може да се 
каже, че социалната поли-
тика на холдинга е една 
от предпоставките за свеж-
дане  на текучеството на 
кадри до минимум. Работ-
ниците ни чувстват проя-
вяваните грижи и внимание 
от страна на дружественото 
ръководство, благодарение 
на което имат усещането, 
че са част от съвременна и 
с дългосрочни перспективи 
фирма.

През 2003 година е съз-
дадено дъщерно пред-
приятие „РОДИНА ИН-
ЖЕНЕРИНГ“ ООД, което 
се занимава с дейности, 
свързани със строителст-
вото. То осъществява под-
дръжката на сградовия 
фонд на холдинга, извърш-
ва и строителство на 
нови обекти. Занимава 
се също с подготовка на 
строителни кадри за рабо-
та на различни обекти в 
страната и чужбина. Фир-
мата има изградена аген-
ция за недвижими имоти.

Най-младата дъщерна 
фирма на холдинга е „РО-
ДИНА АГРО“ ООД. Тя 
е „родена“ преди една го-
дина, като дейността º 
е насочена в областта на 
агробизнеса. Тя притежава 
вече 200 декара собствена 
земя, където се предвижда 
отглеждането на трайни 
насаждения – овощни, яго-
дови и къпинови масиви. 
Сега тази фирма търси 
да закупи или да наеме 
под аренда земя, за да осъ-
ществи планираните бъде-
щи проекти. Когато това 
стане, ще бъде ангажирана 
допълнително работна ръка, 
което ще е крачка напред 
по пътя към намаляване 
безработицата в региона. 

WWW.TRGPOOL.COM

електронният вестник 
за Търговище и 

региона
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Миналата седмица на 
среща с коалиционните 
партньори в Попово беше 
съпредседателят на БЗНС-
обединен Яне Янев. Зе-
меделците на Янев и 
Георги Пинчев заедно с 
ромското Движение за рав-
нопоставен обществен мо-
дел (ДРОМ) станаха част 
от Обединените демокра-
тични сили, в които са още 
СДС, Демократическата 
партия  и движение „Гер-
гьовден“. 

На каква база е станало 
това коалиране, попитахме 
г-н Янев предвид неговите 

критични позиции спрямо 
политиката на СДС, когато 
беше управляваща партия. 

В основата на партньор-
ството между БЗНС-обе-
динен и СДС са пет прин-
ципа и общи оценки за 
състоянието на държавата. 
Първият, според земедел-
ския лидер, е, че не тряб-
ва да се допусне в следва-
щото Народно събрание  
мнозинство да имат БСП, 
НДСВ и ДПС. Това би 
било пагубно затова, за-
щото през последните 
четири години НДСВ 
и ДПС с подкрепата на 
БСП са развили такива ко-
рупционни схеми, които 
са несравними по маща-
би с нищо, правено преди 
това. Второто е общото 
разбиране, че републикан-
ското управление няма 
алтернатива и  е немисли-
мо да се допусне „пълзящ 
тип монархическо управ-
ление“, каквото се наблю-
дава в момента. Освен 
това СДС е единст-

вената политическа си-
ла, застанала зад обедине-
нието на земеделците, 
всички други са ги разеди-
нявали. Става дума за то-
ва СДС, в което вече ги 
няма корумпираните хо-
ра. Другата обща пози-
ция е европейското бъде-
ще на страната  и разбира-
нето, че модерното земе-
делие, екологията и прера-
ботвателната промишле-
ност трябва да са приори-
тети за страната ни.

Прогнозата на Яне Янев 
за резултатите от изборите 
е, че в големите градове 
ОДС ще е безспорен ли-
дер по обществена под-
крепа. Въпросът е за ко-
го ще гласуват тези изби-
ратели, които все още 
не са определили за ко-
го да дадат вота си, но са 
с десноцентристки пози-
ции по принцип.  От пред-
изборната кампания зави-
си дали точно те ще пред-
почетат ОДС и това на места 
ще се окаже решаващо.

„БЗНС И СДС СА ЗАПАЗЕНИ 
МАРКИ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ 
ПРЕХОД“

Яне Янев

СТРУКТУРАТА НА ВМРО-
БНД В ПОПОВО НОМИНИРА 
СВОЙ КАНДИДАТ-ДЕПУТАТ

Това е сегашният меди-
цински директор на Мнго-
профилната болница за ак-
тивно лечение в Попово – 
д-р Иван Гущанов.

Той ще бъде включен в 

при избора си са търсили 
човек – местен, свестен и 
известен. Д-р Гущанов с 
делата и професионализма 
си е показал, че отговаря 
и на трите. Войводите 
му пожелават успех в 
предстоящите избори.

д-р Иван Гущанов

 Тошо 
Пейков , 
водач на 
л и с т ат а 
на НДСВ 
в 28 мно-
гоманда-
тен изби-
р ат е л е н 
р а й о н –

Търговище, на 17 април 
даде пресконференция за 
журналистите от местните 
медии.

На нея бяха представени 
и членовете на новоучре-
дения областен предизбо-
рен щаб – Панайот Абаджи-
маринов, Златка Иванова, 
Станимир Йорданов, д-р 
Симеон Симеонов. Съоб-
щено беше, че са проведе-
ни срещи с областния уп-
равител Бехчет Керим и 
ген. Гецо Гецов – директор 
на РДВР–Търговище. Пред-
стои среща и с кмета на 

НДСВ СФОРМИРА 
ПРЕДИЗБОРЕН ЩАБ  

Тошо Пейков

Търговище д-р Красимир 
Мирев и посещения в 
Омуртаг и Антоново. Раз-
чита се на толерантна 
предизборна кампания, 
която ще бъде официално 
стартирана на 25 май. При-
зивът на г-н Т.Пейков е 
да се гласува с разум и 
сърце. Предизборният 
щаб си е поставил за цел 
подпомагане на абиту-
риенти в затруднено ма-
териално положение, 
участие в наближаващите 
християнски празници – 
Лазаровден, Цветница, 
Великден. 

Г-н Пейков представи 
книгата си „Цялото цар-
ско войнство“ (и републи-
канците на Негово вели-
чество), която отразява 
годините му на работа в 
тридесет и деветото На-
родно събрание.

www.trgpool.com

участието на най-автори-
тетни  експерти от стра-
ната, а не само от свои-
те среди. Това показва, че 
БСП е отворена и търси 
потенциала на цялата на-
ция. Тя не е партия „про-
тив“, а партията „за“, пар-
тията, която търси  консо-
лидация, обединение около 
националния интерес.

Пет основни неща 
посочи г-н Овчаров, кои-
то според него ще отли-
чават политиката на 
управление на БСП, ако 
спечели изборите. Пър-
вото е нова, различна по-
литика на доходите.  За 
15 години преход Бълга-
рия е стигнала по брутен 
вътрешен продукт равни-

щето от 1989 г., но доходите 
са само 40% от тези през 
89-а. Освен това е на-
стъпило едно драстично 
разслоение на много бед-
ни и много богати хора. 
Според разчетите на БСП 
държавата има ресурс 
да започне да затваря 
тази ножица. Не може да 
очакваме веднага да се 
стигне нивото на страните 
от ЕС, но БСП е партията, 
готова да предприеме про-
мяна на тенденцията. 
Още от 1 януари 2006 г. 
доходите на заетите в бю-
джетната сфера и пен-
сионерите могат да започ-
нат по-чувствително да се 
повишават.

Втората различна теза 
е свързана с външната 
политика, в това число и 
по отношение на Ирак. От 
две години БСП говори, че  
българският контингент 
няма място там. Вместо в 
мироопазваща, ние участ-
ваме в мироналагаща опе-
рация. От последните ре-
шения се вижда, че най-
после и  управляващите са 
го разбрали, макар и със за-
къснение.

Третото изключително 
важно различие е поли-
тиката в образованието и 
като цяло демографската 
политика. Според социо-
логическо проучване 25% 
от населението на стра-
ната не е социално интег-
рирано – не плаща данъци, 
осигуровки, децата не хо-
дят на училище и детска 

БСП ТЪРСИ ОБЕДИНЕНИЕ ОКОЛО 
НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕРЕС 

от стр. 1 градина, просят, пият, 
дрогират се и т.н. Про-
блемът е обаче, че тия 
25% раждат 70% от децата 
на България. Можем да си 
представим тогава какво 
ще стане след 20 години 
с нацията ни. БСП не мо-
же да се прави, че не забе-
лязва този проблем, свър-
зан до голяма степен и с 
етническите малцинства. 
Той вече е социален про-
блем и за много българи. 
Затова левицата предлага 
една коренно различна 
политика. На всички деца 
ще се обезпечи безплатна 
детска градина, безплатни 
учебници и закуски. За 
да са в училище, където 
не само ще учат, но и ще 
стават част от обществото, 

част от България.
Другото различие е по 

отношение на здравеопаз-
ването. Реформата там 
трябва да бъде реформира-
на. Тя превърна един дър-
жавен монопол в още по-
лош монопол, каквато е 
Здравната каса. Искаме да 
осигурим  свободен достъп 
до лекаря, до специалиста 
без такси и ходене до джи-
пито, свободен достъп до 
предпочитаното здравно 
заведение. Заплащането 
да става с електронна кар-
та, в която всеки осигурен 
гражданин ще има опре-
делена сума. Гарантирана 
спешна и неотложна по-
мощ, безплатно обслужва-
не в училищата, гаранти-
рано майчино и детско здра-
веопазване – това са дру-
гите неща, които искаме и 
е възможно да направим.

И пето, това е полити-
ката по отношение на енер-
гетиката. Около шумоте-
вицата ще  гласува ли  Евро-
пейският парламент вли-
зането ни в ЕС, една важ-
на резолюция на Европа 
мина незабелязано. А 
в нея се препоръчва на 
Европейската комисия 
по-гъвкав подход по отно-
шение на ІV и V блок 
на АЕЦ-Козлодуй. Тъй 
като България задоволява 
нуждите от електроенергия 
на съседни страни, пре-
поръката е да бъде отло-
жено спирането на тези 
блокове до изграждането 
на нови ядрени мощности. 

Сега вече от нас зависи 
как ще използваме този 
добър знак, как ще защи-
тим националния инте-
рес. И ако следващото пра-
вителство е на левицата, 
ние сме готови да започ-
нем разговори за предо-
говаряне на датите за за-
тваряне на реакторите, 
без това да поставя под 
заплаха окончателното ни 
приемане в ЕС.

В БСП вече сме разбрали, 
каза в заключение г-н 
Овчаров, че ако искаме 
да спечелим следващите 
избори, трябва да се кон-
солидираме. Да надмогнем 
личните си амбиции и 
интереси, за да можем да 
реализираме едно управ-
ление, обединяващо всич-

ки ни, в името на България. 
Убеден съм, че заедно с 
вас ще го направим! 

След срещата Р.Овчаров 
даде пресконференция за 
местните медии. За нея – 
в следващия брой на вест-
ника.

ОБЩИНА–ПОПОВО, ДОМ НА 
КУЛТУРАТА и СДРУЖЕНИЕ ЗА СРЕДА 

И КУЛТУРА  „ПОПОВО ХХІ ВЕК“

ВИ КАНИ
на 10 май (вторник) от 14 часа в залата на Дома на 

културата на общински преглед на любителските худо-
жествени колективи и индивидуалните изпълнители на 
автентичен фолклор.

Заявки за участие:
тел. 40 261 – отдел „Култура“

тел. 40 260 – Дом на културата.

Краен срок за подаване  
на заявки за участие – 3 май.

Прегледът ще излъчи участници за националния 
събор на народното творчество „Копривщица 2005“

ОБЩИНА–ПОПОВО, ДОМ НА 
КУЛТУРАТА и СДРУЖЕНИЕ ЗА СРЕДА 

И КУЛТУРА „ПОПОВО ХХІ ВЕК“

ВИ КАНИ
На 17 май (вторник) от 10 часа в залата на Дома на 

културата на Втория общински преглед „Спомени в 
песни“ на певческите колективи и индивидуалните 
изпълнители на стари градски песни.

Заявки за участие:
тел. 40 261 – отдел „Култура“

тел. 40 260 – Дом на културата

Очакваме вашите заявки за участие до 31 май.

общата листа на коалиция 
„Български народен съюз“ 
в Търговищкия многоман-
датен район след консул-
тации с партньорите от 
БЗНС–НС и ССД.

Общинският председа-
тел на войводите в Попово 
Мариян Маринов заяви, че 
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Д-р А. Кънев

Г-н професор, бихме же-
лали да осветлите Новото 
време, което разглеждаме, 
и в този смисъл как бихте 
представили съвременния 
поглед на историка върху 
събитията от третата чет-
върт на XIX век в българ-
ската история и по-кон-
кретно подготовката, про-
веждането и отзвука след 
Априлските пожари?

Проф Г. Марков 

Това е една тема, която 
е отдавна изследвана в 
нашата историография и 
според мен този период 
от българската история 
трябва да се осмисли, не 
толкова да се пренаписва 
наново и да се изразява 
друга гледна точка, а да 
се защити това, което е 
най-ценното от нашето 
историческо наследство. 
Това е нужно, тъй като след 
1989 година се появиха 
призиви да се разбиват 
митове, да се посяга на 
национални герои, дори се 
хвърля кал върху Левски и 
Ботев, да се дегероизира 
Историята,  такива герои 
като Таньо Войвода да 
бъдат забравени... Според 
мен трябва да се върне 
възрожденското в нашата 
историография, тъй 
като трудно би било да 
открият вече нови факти 
и нови свидетелства за 
Априлското въстание и из-
общо за нашето освободи-
телно движение и Руско-
турската освободителна 
война. Трябва да се по-
гледнат събитията от дру-
га гледна точка, да се 
покаже, че българите са 
били вече съзрели за сво-
бода, че заслужават осво-
бождението. Макар че ед-
на малка част от българ-
ския народ е била органи-
зирана в комитетите на 
Левски и една малка част 
въстава срещу Османската 
империя, това е лицето на 
българския народ. Нашият 
народ е заслужил своето 
освобождение и наистина 
тази свобода не е била 
блян благодарение на точ-
но такива герои като Та-
ньо Войвода, които пред-
ставят българите в друга 
светлина. И така развен-
чават твърденията на на-
шите съседи, особено на 
сърби и гърци, че ние със 
скръстени ръце сме чакали 
руските освободители и че 
само сме правели опити 
за въстания. За съжаление 
след 1989 г. някои колеги 
историци също подеха те-
зи теми и дори искат да 
реабилитират и поп Кръс-
тьо...

Що се отнася до темата 
за прословутото османско 
присъствие, тя дойде от 
политиците, пръв Юнал 
Лютфи от ДПС го произне-
се през 1990 година и някои 
колеги веднага подхванаха 
идеята да пишем нови 
учебници, така наречени-
те свитъци, които бяха без-
образно написани през 
пролетта на 1992 година, 
в които Априлското въста-

ИСТОРИЯТА, 
ИСТОРИЦИТЕ, 
ТАНЬО ВОЙВОДА

ИНТЕРВЮ НА Д-Р АНАТОЛИ КЪНЕВ С Д.И.Н. ПРОФ. ГЕОРГИ МАРКОВ 

Георги 
Марков

ние беше сведено до една 
страница и нямаше дори 
Батак и Перущица. Това 
отново бе с оглед на поли-
тическото управление на 
страната... 

Д-р А. Кънев

Това твърдение бе поде-
то и от проф. Вера Мутаф-
чиева и точно това е страш-
ното, когато един профе-
сионален историк осма-
нист го каже... 

Проф Г. Марков

Да това бе подхвърлено 
от представител на ДПС и 
намери своята почва, така 
че според мен трябва да 
запазим възрожденското 
и да преосмислим исто-
рията. 

Д-р А. Кънев

Какви са съвременните 
форми за изучаване 

на историята от учени-
ци, студенти и непрофе-
сионални историци? Това 
ни интересува, тъй като ние 
в момента занимаваме с 
тази проблематика над 800 
деца, като и мотивираме 
да пишат по тази тема и 
им раздаваме символични 
награди. За ваша инфор-
мация на последната ни 
среща бяхме поканили 
професор А. Фол, за да 
раздаде поощрения на 
най-добре изявилите се 
деца. Сега сме поканили 
Теодоси Спасов, за да от-
крие организирания от 
нас национален събор по 
случай 30-ия поход „По 
стъпките на Таньо Вой-
вода“ на 29 май 2005 г. В 
случая Ви питаме като пре-
подавател какви са съв-
ременните форми за до-
стигане на историята до 
хората. 

Проф Г. Марков

Днешното младо поко-
ление иска по друг начин да 
му се поднесе историята, 
не този равномерен разказ, 
това описание, а историята 
трябва да бъде интересна, 
дори забавна. Сега в 
Пловдив и президентът 
Първанов каза: „...време 
е събитията да влязат в 
компютърните игри...“. 
Той предложи компютърна 
игра за Балканските вой-
ни, това също би могло 
да стане, тъй като днес 
младите хора по-малко 
четат, а повече играят или 
използват мултимедийни 
приложения. Тоест висо-
ките технологии трябва 
да бъдат използвани в пре-
подаването на историята. 
Но освен препредаване 

на знания, децата трябва 
да бъдат и възпитавани, 
тъй като Историята не са-
мо дава уроци, но тя е и 
възпитателка. Много е важ-
но в епохата на глобали-
зацията да опазим нашата 
национална идентичност 
и един от начините е да 
съхраним историческата 
памет. Това е особено важ-
но, тъй като според мен 
има опити за заличаване 
на тази историческа памет 
от някои чужди фондации, 
които работят от години 
в България и които ни съ-
ветват да късаме неудоб-
ната истина от учебниците 
по история. 

Д-р А. Кънев

От съвременна гледна 
точка Историята как ще 
третира „нацията“? В тези 
условия на глобализация, 
бъдещо присъединяване 
към ЕС, вече сме членове 

на НАТО...? Къде ще оста-
не нацията като такава?

Проф Г. Марков

Това е един от големите 
въпроси на съвремието –  
как българската нация 
трябва да се самосъхрани 
в ЕС и изобщо в епохата 
на глобализацията. Все по-
вече надделява това осо-
бено схващане, проповяд-
вано предимно от колеги, 
неисторици – „...каквото 
било – било, ние вече сме 
първо европейци, а после –  
българи...“. Всъщност ние 
сме българи, а после евро-
пейци, няма европейци 
изобщо... Но привърже-
ниците на тези идеи меч-
таят за „съединени евро-
пейски щати“, което 
според мен не е възможно, 
тъй като моделът САЩ 
е една нация, събрана 
от целия свят, нация на 
заселници, на емигранти. 
Докато в Европа има 
народи като нашия с 
вековна история и ние не 
можем да се обезличим и 
да се откажем от нашата 
историческа памет. Но 
тези чужди фондации 
точно там работят, те ни 
ругаят историците, че 
сме патриотари, че сме 
дърпали народа в XIX 
век, че това е една отжи-
велица, че трябва първо 
да живеем добре – това 
още са го казали древ-
ните: „Там е моето оте-
чество, където живея доб-
ре“. Дали ще живея в 
България, САЩ или Кана-
да – няма значение, важ-
ното е да живея по-добре. 
Това според мен е пагубно 
да се проповядва и от бъл-
гари. Така се обезсмисля 

историята и жертвите на 
такива като Таньо Вой-
вода... Как може да се каже 
„каквото било – било“, 
като, да речем, в една 
Франция много държат на 
своята история... 

Д-р А. Кънев

Да, аз като медик мога 
да допълня, че това е като 
памет на еритроцитите, тя 
не може да изчезне. 

Проф Г. Марков

Не може и тази памет 
трябва да се предава от по-
коление на поколение... 

Д-р А. Кънев

А какво смятате за наша-
та форма – походи, викто-
рини: ние водим 120 де-
ца на тези походи и по на-
ши данни около 3000 чо-
века ги посрещат. Тази кул-
турно-образователна фор-

ма остаряла ли е вече? 

Проф Г. Марков

Не, тя трябва да про-
дължи, защото този стре-
меж на определени кръ-
гове да ни отчуждят от 
собственото ни минало 
е крайно опасен и тази 
дейност е много полезна. 
Краеведението трябва да 
се поощрява, тъй като е 
изключително трудно. 
Много по-трудно е човек 
да напише научен труд за 
един град, една моногра-
фия, отколкото да напи-
ше една монография от на-
ционалната история. Тъй 
като, най-напред, изворите 
са крайно ограничени, тези 
колеги работят при по-
трудни условия, отколкото 
в столицата и затова тряб-
ва да поощряваме крае-
ведите. И точно такива 
походи, това съхраняване 
на традицията трябва да 
се предава на децата. С 
влизането в ЕС се опа-
сявам, че ще ни наложат 
техните програми как да 
изучаваме собствената си 
история. Все още те само 
препоръчват, но както за-
тварят атомната електро-
централа в Козлодуй, по 
същия начин – по евро-
пейски – ще искат да ни 
поевропейчат. Когато се 
наложат тези евробюро-
крати от Брюксел, ние 
трябва дадем отпор, както 
гърците дават. 

  Д-р А. Кънев

А възможно ли е това 
според Вас? Една малка 
държава как ще даде отпор 
на велика Франция, велика 
Германия?

Проф Г. Марков 

Както гърците дават 
отпор – ние можем да си 
защитим националните 
интереси, стига да имаме 
достойни политици. За 
съжаление нашите поли-
тици традиционно пред-
почитат по-слабото съпро-
тивление и преди някой 
да им е казал нещо, те 
казват „да“. Аз от това се 
опасявам – от нашите по-
литици, които приемат 
всичко. 

Д-р А. Кънев

Но ние не можем да ги 
превъзпитаме, граждан-
ското общество все още е 
много слабо в България. 

Проф Г. Марков

Така е. За съжаление 
това гражданско общество, 
което се създаде за 15 го-
дини, бе опорочено и то 

стана гражданско общест-
во, обаче по чужд модел. 
Както Сорос наля тук може 
би 100 млн. долара за тези 
15 години и вече Сорос има 
цяла школа, включително 
и от историческата наука. 
Особено културолози, со-
циолози, философи, поли-
толози... Сега един колега 
предлага да няма термин 
„възраждане“, а термин 
„догонване“, тъй като ние, 
българите, сме били тол-
кова изостанали, че това 
не е нашият Ренесанс, а 
трябва да догонваме на-
предналите европейски 
народи и това догонване 
продължава от 200 или 
300 години...

Д-р А. Кънев

Кажете понеже малко 
сменихме и темата, но това 
пък за нас е интересно, 
Вие като историк какво 
прозирате зад Сорос?

Проф Г. Марков

Сорос е типичен пред-
ставител от епохата на гло-
бализацията – милиардер, 
който смята, че трябва 
да бъде създаден един 
универсален човек на бъ-
дещето, човек без минало – 
с един чип, ако мога така 
високотехнологично да 
се изразя. Възпитаниците 
на Сорос твърдят, че ми-
налото ни пречи. На тях 
не им трябват нации и на-
ционални държави. Те 
смятат като Сталин, че на-
циите са на отмиране, че 
трябва да има универсални 
човеци, да бъдат добри 
професионалисти, да ра-
ботят добре за свръхна-
ционалните и наднацио-

налните компании, че вече 
няма да има национални 
граници и няма да има 
нации. А след като има 
национална история и на-
родна памет – значи има 
нация, която им пречи. 
Вижте какво става в САЩ 
и Канада, аз съм потресен, 
това е най-голямата добро-
волна асимилация на чо-
вешката история. 

Д-р А. Кънев

А защо този модел да не 
работи и за Европа според 
Вас? 

Проф Г. Марков

В Европа трудно ще 
проработи и затова той 
„започва“ от по-малките 
народи – тъй като не мо-
же да отрече французи, 
германци, англичани, ита-
лианци и испанци, и започ-
ва тези експерименти от 
народ като нашия или 
в Прибалтика и някъде 
из Молдова. Това е един 
експеримент – заличаване-
то на националната памет, 
която пречела да станем 
универсални човеци. 

Д-р А. Кънев

Вие смятате, че универ-
сални човеци не може да 
има?

Проф Г. Марков

Не. Универсалният чо-
век е най-голямата запла-
ха. Такива като Сорос каз-
ват: „Ще ви напълним 
стомасите, но трябва да ви 
промием мозъците. Вие ще 
живеете добре“. И всеки 
се стреми към стандарт на 
живот – това е човешко. 
Това е идеалът на такива, 
с промити мозъци и пъл-
ни стомаси. Те смятат, 
че стомахът е нещо по-
важно от историята, и се 
поставят над историята. 
Това е тяхната мечта, но в 
Европа много трудно поне 
в близко бъдеще, аз не 
знам как, един французин 
ще можеш да го откажеш 
от неговата история. 

Д-р А. Кънев

Много благодарим за 
този разговор и Ви каним 
на организирания от нас 
събор на 29 май 2005 по 
случай юбилейния три-
десети поход „По стъпките 
на Таньо Войвода“. Бяхме 
притеснени, че сме сами 
на този културен фронт, 
но след този разговор се 
чувстваме по-спокойни. 
До нови срещи...
Интервюто е публикувано 

в www.ludogorie.hit.bg
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МАЛКИ ОБЯВИ

• Продава се къща в с. Светлен с кладенец и сто-
пански постройки, до центъра. Справки на тел. 089 
9 138 333. 2-1

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

• Продавам бали люцерна, тел. 0608/27 115.  8-4
• Продавам двустранно светещо рекламно тяло, 

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

• Продавам, монтирам алуминиева и ПВЦ дограма. 
Справки на тел. 089 8 414 139.  4-3

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

ВОЛЕЙБОЛФУТБОЛ

„Шумен“: Ворошилов, Жечев (58 – Колев), Крумов, 
Михайлов (72 – Янков), Кръстев, Хасан, З. Василев (87 – 
Бързийски), Борисов, Християнов, Станев, Банчев 

„Светкавица“: Артакиев, Комитов, Цонков, Хрис-
тов, Янчев, Дамянов, Василев, Бейтулов (47 – Вълев), 
Хамдиев (46 – Арабов), Венков (75 – Великов), Курдов

Главен съдия: Георги Йорданов
Помощници: Ем. Горанов, Кр. Ангелов
Стадион: „П. Волов“ (1000 зрители)
Голмайстор: З. Василев (28, 50 мин.) 2:0 
Жълти картони: Кръстев, Християнов (Ш-н); Васи-

лев, Хамдиев, Курдов, Венков (Св.) 

Черната серия на „Светкавица“ продължи и в ком-
шийското дерби с отбора на „Шумен“. Явно че след 
двете загуби, които на практика ги изхвърлиха от бит-
ката за челната тройка, търговищките футболисти са 
свалили гарда и ще доиграват първенството. Срещата с 
отбора на „Шумен“ започна добре за „мълниеносците“ 
и още в 7 минута Курдов можеше да открие резултата, 
но ударът му бе избит с крак от Ворошилов. В 28 
минута страничният съдия си затвори очите за една 
засада, З. Василев се отзова сам срещу Артакиев и от 
около 12–13 метра плъзна топката в мрежата – 1:0. 
Второто полувреме започна зле за търговищките фут-
болисти. В 50 минута Дамянов фаулира З.Василев пред 
наказателното поле, нападателят изпълни отлично пре-
кия свободен удар за 2:0. След този гол футболистите на 
„Светкавица“ заиграха така, както сме свикнали да ги 
виждаме, но този път мерникът изневери на Христов, 
Вълев и Курдов. Гостите бяха близо и до почетен гол в 
даденото от съдията триминутно продължение, но удар 
на Вълев срещна лявата сглобка на шуменската врата.  

В ХХІV кръг, 23 април (събота) от 15 часа, „Светка-
вица“ е домакин на „Конелиано“.

„ШУМЕН“–„СВЕТКАВИЦА“ 2:0

Катерина РУСЕВА

През миналата седмица 
в три последователни дни 
се проведоха общо 11 
волейболни срещи – 9 до-
макинства на поповски от-
бори и 2 гостувания.

В сряда (13 април) в 
приятелска среща госту-
ващият тим на „Шумен 
05“, който е сред първите 
осем отбора в страната, 
се срещна със състава де-
войки младша възраст на 
„Черноломец–Попово 98“. 
Въпреки победата на шу-
менки с 3:2 гейма, заслу-
жава да се отбележи доб-
рото представяне на мла-
дите волейболистки на до-
макините. 

На 14 април във волей-
болна зала „Тодор Янев“ 
в Попово се проведе офи-
циалният турнир за класи-
ране сред десетте най-
добри училищни отбора в 
България. Участваха съста-
ви от Русе, Исперих, Си-
листра и Попово. Домаки-
ните, представени от 

ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ЗОНАЛЕН 
ПЪРВЕНЕЦ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

гимназия „Христо Ботев“, 
предоставиха отлични ус-
ловия за игра, добра ор-
ганизация, пълна със зрите-
ли зала.

В първата среща пре-
мериха сили отборите на 
Попово и Исперих. Подкре-
пяни от многобройната пуб-
лика, младите поповчани 
победиха с категоричното 
3:0. След тях от двете стра-
ни на мрежата застанаха 
представителите на Русе и 
Силистра, като русенските 
средношколци се наложиха 
със същия резултат – 3:0. 

За трето и четвърто мяс-
то играха съставите на по-
бедените в първите сре-
щи – тимовете на Испе-
рих и Силистра. По-добре 
подготвени се оказаха во-
лейболистите на Исперих, 
които успяха да спечелят с 
2:1 гейма (единствено мачът 
за трето–четвърто място се 
игра 2 от 3 гейма). 

Последната среща, очак-
вана с най-голям интерес 
от многобройните люби-
тели на волейболната игра 
в Попово, бе между дома-
кините и представители-
те на Русе. Срещу превъз-
хождащите ги ръстово ру-
сенци волейболистите на 
гимназия „Христо Ботев“ 
разчитаха на отличната 
си блокада, на по-добра-
та си игра в защита и напа-
дение. И разбира се, на 
подкрепата на ентусиа-
зираната публика, изпъл-
нила докрай залата. И 
тази среща домакините 
спечелиха безапелацион-
но с 3:0, а с това и пър-
вото място. След тях се кла-
сираха средношколците на 
Русе, Исперих и Силистра.

Заслужава да се отбе-
лежи, че това е първото 
в историята на гимназия 
„Хр. Ботев“ класиране на 
финалите на училищните 
игри.

Ето и съставът на новия 
зонален първенец, отбора 
на гимнаизия „Хр. Ботев“–
Попово (по азбучен ред): 
Владимир Иванов, Гри-
гор Ганев, Момчил Алек-
сандров, Пламен Павлов, 
Станислав Неделчев, Стой-
ко Миленков, Стоян Стоя-
нов, Светлозар Иванов, 
Цветомир Цонев, Явор 
Ганев. Треньор – Николай 
Димитров, преподавател 
по физкултура – Венера 
Славева.

На отбора победител бе 
връчена купа, а индиви-
дуални награди получиха 
Явор Ганев – за най-по-
лезен състезател, и Цвето-
мир Цонев – за най-добър 
разпределител.

Целта на младите во-
лейболисти от отбора на 
гимназия „Христо Ботев“ 
е класиране между пър-
вите три състава в Репуб-
лика България  на предстоя-
щия финален турнир по 
волейбол за средношкол-
ци, който ще се проведе от 
12 до 15 май в Монтана.

По същия регламент се 
проведе и финалният тур-
нир за момичета V–VIII 
клас, на който домакин бе-
ше поповското ОУ „Н.Вап-
царов“. Ето и резултатите 
от срещите, играни в са-
лона на училището: Ис-
перих–Силистра 3:0, Попо-
во–Русе 3:0.

В спора за третото място 
русенските волейболистки 
надделяха над  предста-
вителите на Силистра с 
3:2 гейма. Първото място 
спечели съставът на ОУ 
„Вапцаров“–Попово, по-
беждавайки исперихски-
те волейболистки с кате-
горичното 3:0 гейма. За 
доброто си представяне ин-
дивидуални награди полу-
чиха две поповски състе-
зателки: Ина Валентинова– 
за най-добър нападател и 
Силвена Станева – за най-
добър либеро.

Така поповският отбор 
за четвърта поредна го-
дина  ще вземе участие 
на финалите, които ще се 
проведат от 19 до 22 май в 
Етрополе.

На 15 април, петък, отбо-
рите момчета и момичета 
до 12 години от ВК „Чер-
ноломец–Попово 98“ гос-
туваха на връстниците си 
от Омуртаг в срещи от 
областното първенство за 
регион „Добруджа“. Съ-
ставите на двата града си 
размениха по една победа 
и една загуба. Поповските 
момичета победиха отбо-
ра на Омуртаг с 3:0, а 
момчетата загубиха със 
същия резултат. За след-
ващия кръг се класираха 
само момичетата на „Чер-
ноломец“.  

Комшийското дерби от 
ХХV кръг на Североизточна 
„В“ РФГ между отборите 
на „Лудогорец“ (Рз) и 
„Черноломец“ (Попово) за-
върши, без да бъде отбе-
лязан гол. Двата отбора иг-
раха равностойно, а фут-
болистите им бяха много 
коректни един към друг 
за мач между тимове от 
съседни градове.

През първото полувреме 
съперниците имаха по 
няколко положения за гол. 
Домакините пропуснаха 
да отбележат, същото сто-
риха  Петров и Яшар от 

Димитър СТЕФАНОВ

На 15, 16 и 17 април 16 
отбора по тенис на маса 
юноши младша възраст 
от страната играха на фи-
нален турнир в Тетевен за 
класиране в държавното 
отборно първенство. Три-
мата поповски тенисисти 
Димитър Димитров, Цве-
тан Димитров и Стефан 
Тодоров, водени от тре-
ньора Иван Димитров, се 
представиха много добре. 
Въпреки контузията на 
първата ракета на отбора, 
те заеха престижното шес-
то място в крайното от-
борно класиране.

•••
Мъжкият отбор по те-

нис на маса на „Роса 1“ е 
в последната фаза в бор-
бата за трета отборна шам-
пионска титла. На 24 ап-
рил той играе в Плевен 
срещу „Тетрон“ в първото 
състезание от плейофите, 
които ще определят цвета 
на медалите. Независимо 

ТЕНИС НА МАСА

ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
ЮНОШИТЕ какъв ще бъде резултатът, 

през следващата седми-
ца в Попово ще се прове-
де второто плейофно съ-
стезание. При евентуа-
лен равен резултат ще се 
проведе трета плейофна 
среща, където ще се ре-
ши кой ще е носителят на 
златните медали (състеза-
нието отново ще бъде в 
Попово).

•••
В миналия брой на 

„Местен вестник“ би от-
белязано, че в турнира 
между първите шест от-
бора мъже, провел се 
във Варна, „Роса 1“ има 
само една загубена среща 
от отбора на домакина 
„Корабостроител“. Исти-
ната е, че поповчани по-
беждават всичките си про-
тивници с резултат 3:0 
срещи, като единствено 
срещу „Корабостроител“ 
само един състезател от от-
бора регистрира загуба, но 
общият резултат е 3:1 сре-
щи за „Роса 1“. Така попов-
чани отиват на плейофното 
състезание  без загуба.

„ЧЕРНОЛОМЕЦ“ 
ВЗЕ ТОЧКА КАТО ГОСТ

„Черноломец“.
През втората част на мача 

картината не се промени 
съществено, с тази разлика, 
че поповчани имаха по-
чисти положения за гол. 
Ще се запомни едно много 
трудно положение, при което 
нападател на домакините 
надигра двама защитници и 
вместо да подаде, би силно 
в страничния стълб. Много 
деен от поповския отбор 
бе Яшар, който на три 
пъти надбяга защитниците 
на „Лудогорец“, но раз-
градският вратар бе сигу-
рен страж и спаси стопро-

центови голове, с което 
осигури едната точка на 
отбора си. Краен резултат – 
0:0.

Съставът на „Черноло-
мец“: вратар Димов, Се-
бадинов (50 минута – Кра-
симиров), Мехмедов, Ру-
сев, Петров, Гочев, Хюсеи-
нов, Павлов, Кънев (25 ми-
нута – Яшар), Димитров 
(25 минута – Стоянов), 
Хасанов.

Съдии: В. Йорданов, Г. 
Марков, Ал. Ангелов.

Жълти картони: Ис-
маил (Лудогорец), Стоя-
нов (Черноломец)

Резултати от останалите срещи: „Девня“–„Дунав“ 
1:1, „Орловец“–„Шабла“ 3:1, „Калиакра“–„Вихър 
1926“ 1:0,  „Аксаково“–„Албена 97“ 0:0, „Юнак“–
„Септември 98“ 3:0 (служ.), „Трансмариска“–„Левски 
96“ 1:2 и „Черноморец“ (Бк)–„Черноморец“ (Бяла) 
отл. Почива отборът на Суворово.

КЛАСИРАНЕ СЛЕД ХХV КРЪГ

1. Дунав   18    3   2   73-15   57
2. Черноморец (Бяла)  14   5    3   53-17   47
3. Калиакра   14    5   5   51-25   47
4. Лудогорец 2003  14    5   5   41-19   47
5. Орловец   14    3   7   64-43   45
6. Левски 96   13    4   7   58-31   43
7. Юнак   14    0  10  40-32   42
8. Девня   11    3  10  46-34   33
9. Черноморец (Бк)  10    3    9  42-28   33
10. Албена 97   10    3  10  39-30   33
11. Черноломец    8    7     9  40-31   31
12. Аксаково     8     6  10  27-33   30
13. Суворово     7     6  10  27-47   27
14. Трансмариска    6     4  14  30-63   22
15. Шабла     3     2  18  11-52   11
16. Вихър 1926    3     2  18  22-89   11
17. Септември 98    1     1  21  20-95     4

•••
През миналата седмица в Попово се проведе 

общинско първенство по футбол за средношколци и 
ученици до VIII клас. При средношколците на финала 
се срещнаха отборите на гимназия „Христо Ботев“ и 
Професионална гимназия по лека промишленост и 
технологии. Младите футболисти от гимназия „Христо 
Ботев“ победиха с категоричния резултат 6:1 и заеха 
челното място.

Финалната среща при учениците до VIII клас бе 
между съставите  на ОУ „Климент Охридски“ и ОУ 
„Вапцаров“, която завърши при резултат 1:3. Отборът 
победител е новият общински първенец.

В сряда на градския стадион в Попово „Черноло-
мец“ прие гостуващия отбор на „Черноморец“ от 
Балчик. След равностойна игра двата състава си 
поделиха по една точка, завършвайки 0:0. От този 
резултат по-доволни бяха футболистите от черно-
морския град. Домакините проиграха няколко изгод-
ни положения за гол, гостите също пропуснаха свои-
те шансове.

Следващата среща на „Черноломец“ е отново в По-
пово, на 27 април от 16 часа, с отбора на „Левски“–
Главеница, който заема шесто място в таблицата за 
временното класиране в Североизточна „В“ аматьор-
ска футболна група.
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НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

11.00 Тази седмица в 
 „Детектор на лъжата“
11.45 Календар
12.00 Кино Нова
12.30 Морска сол (п)
13.30 Разследването 
 на Да Винчи
14.30 „Спрайт екстрийм“
15.00 „Джош и С.А.М.“
17.00 „Военна прокуратура“
18.00 От местопрестъп-
 лението. Лас Вегас
19.15 Календар
19.45 „Ексклузивно“ 
20.00 Уил и Грейс
20.30 СТАР АКАДЕМИ
21.30 Календар
21.32 „Старгейт“, 2 еп.
22.30 Горещо
23.30 Календар
23.45 „Мъжки неприят-
 ности“, игр.филм
  0.15 Кръгът на Доусън
  2.30 „Джош и С.А.М.“ (п)
  4.30 „Мъжки неприят-
 ности“ (п)
  6.30 Музика

НЕДЕЛЯ, 24 април

  7.00 Хай-тек (п)
  7.30 Иконостас
  8.00 Детска анимация
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“,  2 еп.
19.15 Календар
20.00 Уил и Грейс
20.30 СТАР АКАДЕМИ
21.30 Календар
21.32 „Войната на Харт“
23.30 Календар
23.45 Кречетало
  0.45 Болница „Кралството“
  1.45 „Чай в пустинята“
  3.15 „Войната на Харт“ (п)
  5.15 „17 мига от 
 пролетта“ (п) 
  6.00 Кръгът на Доусън

ПЕТЪК, 22 април

  6.15 Дързост и красота
  7.00 Денят започва
  9.30  Телепазарен 
 прозорец
  9.45 Здравно осигуряване
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.
 Детски хор „Маестро 
 Г. Атанасов”
15.00 Документален филм: 
 „Яне Сандански – 
 пиринският цар“
15.30 Здраве
15.50 Здравно осигуряване
16.00 Телепазарен 
 прозорец
16.15 Частен случай
16.25 Вкусно
16.35 По света и у нас
16.45 Футбол: „Литекс“–
 „Локомотив“(Пд) 
19.00 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 Европейско 
 първенство по 
 вдигане на тежести
23.40 По света и у нас
23.50 „Под прикритие“
  0.35 Голямото 
 приключение на 
 черната музика: 
 Карибите
  1.20 „Сбогом на краля“
 (САЩ, 1988 г.)
  3.15 Джубокс (п)
  3.45 Здраве (п)
  4.05 Видеоклипове
  4.20 Седмица (п)
  4.50 „За животните – 
 с любов“ (п)
  5.20 Панорама (п)
  6.20 Портрети

 Джиографик“: 
 „Александър Велики“
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 „Корабокрушенецът“ 
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, 22 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
15.30 Блясък
16.30 Отдаденост
17.15 СТАР АКАДЕМИ
17.30 Шеметната Анастасия
18.30 Семейни войни
19.15 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 Документален филм
  5.00 Отдаденост (п)
  6.00 Музика

СЪБОТА, 23 април

  7.30 Иконостас
  8.00 Детска анимация
10.00 Кръгът на Доусън

 богослужение по 
 случай Вход Господен 
 в Йерусалим
11.30 Документален филм: 
 „Печатът на Светия дух“
12.00 По света и у нас
12.20 Великата илюзия BG: 
 „Любимец 13“ 
13.45 Шампиони по магия – 
 шоу на илюзионисти
14.30 Непозната земя
15.00 Градските музиканти
15.25 Европейско първен-
 ство по вдигане на
 тежести (мъже, 105 кг)
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30 Всяка неделя
20.00 По света и у нас
20.40 Документален филм: 
 „България в 
 Европейския съюз“
23.05 Елит
23.35 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, 22 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 Джоун
15.30 „Малчо Купидона“
16.00 „Звездни рейнджъри“
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 

  
СЪБОТА, 23 април

  7.25 Национален 
 календар: Лазаровден
  7.30 Заедно: Потомците на 
 Матвей Русов (п)
  8.00 Телепазарен прозорец
  8.15 Национален календар:
 100 години от рожде-
 нието на композитора 
 Георги Златев–Черкин
  8.20 Дисни!
  9.05 Спукано гърне
  9.35 „Котаракът робот“ 
10.00 Цветен магазин
10.15 „История с куче без 
 куче“ (България 1985 г.)
11.15 Памет българска. 
 120 години Солунска 
 българска мъжка 
 гимназия
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: 
 Петър Лъджев
14.40 Атлас:  „Португалия“
15.10 Суматоха
15.40 Документален филм: 
 „Йохан Щраус – 
 кралят на валса“ 
16.40 Великата илюзия BG:
 „Един снимачен ден“
17.30 Футбол: „Левски“–ЦСКА
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Кинопарад: „Паднал 
 ангел“ (САЩ, 2003 г.)
22.20 Рекламна пауза
22.50 Трето полувреме
23.40 По света и у нас
23.50 Джазтайм
  0.20 „Кметът“, игр.филм 
 (Италия, 1996 г.)
  1.50 Суматоха (п)
  2.20 Памет българска (п)
  3.05 „Голямото  размина-
 ване“, филм-балет
  4.35 Видеоклипове
  5.15 Документален филм (п)
  6.10 „Кметът“ (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 24 април

  7.40 Бразди
  8.10 Национален 
 календар: Цветница
  8.15 Телепазарен прозорец
  8.30 Палавници
  9.30 Празнично 

 животни на планетата“
20.30 Без думи
21.00 Всички обичат Реймънд
21.30 Тя и Той
22.00 bTV новините
22.30 Шоуто на Слави
23.30 Приятели
  0.00 Вот на доверие (п)
  0.40 „Бързи пари“
  1.20 Море от любов (п)
  2.30 Бон апети (п)
  3.00 bTV новините
  3.30 Осъдена (п)
  4.30 Искрено и лично (п)
  5.30 Бедната Настя (п)

СЪБОТА, 23 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 „Мери и Рода“ (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 „Огнени стъпки“  
22.00 bTV новините 
22.30 „Американска афера“
  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, 24 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 „Опасна игра“, 
15.00 „Часът на Нешънъл 

 

На 13 април в с.Сла-
вяново, община Попово, 
около 14 часа 17-годиш-
ният С.Я.И. от с. Баба 
Тонка, след употреба на 
сила, отнема от Киро 
Пенков (76 г.) сумата 110 
лева.

•••
За времето между 10 и 12 

април в с.Кардам, община 
Попово, неизвестно лице 
разбива входната врата и 
прониква в необитаемата 
къща на Александър 
Александров, откъдето 
открадва лозопръскачка, 
меден казан и земеделски 
сечива на неопределена 
стойност.

•••
На 12 октомври около 

2 часа в Търговище, на 
ул. „Хан Кубрат“ при 
полицейска проверка е 
установено, че 30-годиш-
ният Калоян Димитров 
от Търговище управлява 

лек автомобил „ВАЗ“ след 
употреба на алкохол с кон-
центрация в кръвта 1,96 
промила.

•••
За времето между 1 и 14 

април в с.Тръстика, община 
Попово, неизвестно лице 
открадва от незаключения 
християнски храм „Св. Ди-
митър“ две олтарни врати с 
размери 120/50 сантиметра 
на неустановена стойност.

•••
Около 14 часа на 14 ап-

рил в с.Китино, община 
Антоново, неизвестно ли-
це открадва две агнета от 
двора на 57-годишната 
Йонка Календрова.

•••
През същия ден в Омур-

таг, около 20 часа, в обще-
житие на гимназия „Си-
меон Велчев“ е направила 
опит да се самоотрови 15-
годишната Хабибе Ша-
банова от с.Звездица, об-

щина Омуртаг, поглъщайки 
десет таблетки „Хлофадон“. 
Същата е настанена в 
местната болница без 
опасност за живота.

•••
На 14 април, около 22 

часа, до крайпътното за-
ведение „Калето“ в земли-
щето на с.Ковачевец, об-
щина Попово, в лек авто-
мобил „Форд Сиера“ соб-
ственикът му Стефан Си-
деров (45 г.) е извършил 
кражба на 2500 евро от 
52-годишната поповчанка 
Събина Станева.

•••
На 15 април около 22 

часа, в с.Длъжка поляна, 
община Антоново, в прис-
пособено за живеене ремар-
ке е починал тримесечният 
Ганчо Хубов от с. Градец, 
община Котел. При напра-
вения оглед не са конста-
тирани следи от насилие.

•••

На 15 април, около 18 
часа в Търговище, на коопе-
ративния пазар в комплекс 
„Лора“, неизвестно лице 
открадва чрез издърпване 
дамска чанта с лични до-
кументи и сумата 70 лева 
от собственичката й Себиле 
Мустафова от с Кралево, 
община Търговище.

•••
За времето между 8 и 16 

април в с.Церовище, об-
щина Омуртаг, неизвест-
но лице извършва кражба 
на 420 м бодлива тел и 10 
броя циментови стълбчета 
от ограда на помпена стан-
ция, собственост на „ВиК“– 
Омуртаг.

•••
На 16 април около 17,30 

часа на ул. „Гагарин“ в 
Попово  при полицейска 
проверка е  установено, че 
29-годишният В.Х.Г. от По-
пово управлява товарен 
автомобил „Мерцедес“ 

след употреба на алкохол 
с концентрация в кръвта 
1,24 промила. На водача е 
взета кръвна проба в СМП–
Попово.

•••
На 17 април около 6,30 

часа на пътя Търговище–
с. Лиляк правоспособният 
водач  Нихат Ниязиев (28 г.) 
от Търговище, управлявайки 
лек автомобил „Фиат Типо“, 
напуска пътното платно и се 
преобръща. Водачът е приет 
за лечение и наблюдение в 
търговищката болница без 
опасност за живота.

•••
На 17 април около 4 часа 

в Попово, на ул. „Гагарин“ 
правоспособният водач 
П.И.Р. (19 г.) от Попово, 
ул. „Ген. Баранов“ № 61, 
управлява лек автомобил 
„Рено“ след употреба на 
алкохол с концентрация в 
кръвта 2,32 промила, до-
казано с алкотест „Дрегер“. 

Водачът е отказал кръвна 
проба пред медицинско 
лице.

•••
На 18 април около 

17,15 часа в Търговище 
по първокласен път I–4 
до стопанския двор на зе-
меделска кооперация е на-
стъпило пътнотранспорт-
но произшествие. Право-
способният водач П.Р. (44 
г.) от  Варна, при управ-
ление на товарен автомо-
бил „Мерцедес“ с варнен-
ска регистрация и прика-
чено към него ремарке –
собственост на варнен-
ска фирма, губи контрол 
над автомобила и се преоб-
ръща. Нанесени са значи-
телни имуществени щети. 
При проверка на водача за 
употреба на алкохол с ал-
котест  „Дрегер“ пробата е 
отчела наличие на 2,08 про-
мила алкохол в кръвта му. 
Образувано е следствие. 
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• ОЖИВЛЕНИЕ •

ДА ПОЧЕРПЯТ 

ИМЕННИЦИТЕ

23 март
Лазар

24 март
Върбан, Виолета, 
Гергин/а, Камелия, 
Лиляна, Здравк/а/о, 
Трендафил, Теменуга, 
Цветелина, Цветан/
ка, Цена/о, Ясен, Явор

25 март
Марко

е, че същият е изровил 
находката в територията на  
средновековното селище 
в местността Баш бунар. 
Срещу него е повдигнато 
обвинение. Преди броени 
дни с постановление на 
Районна прокуратура–По-
пово монетите са преда-
дени на Историческия му-
зей в Попово. Находката 
от Крепча е съставена 
от осем идентични злат-
ни късновизантийски мо-
нети – перпери от ХІV век, 
сечени в Константинопол 
по време на съвместното 
управление на императо-
рите Андроник ІІ и Ми-
хаил ІХ (1296–1320 г.). На 
лицевата им страна е изо-
бразен бюст на света Бо-
городица в крепостните 
стени на столицата, на 
гърба – двамата владетели 
коленичели от двете стра-
ни на Христос, който ги ко-
ронясва.

Монетите са ценни не 
толкова заради нумизма-
тичната им стойност, а 
повече заради информа-
цията, която носят с мес-
тонамирането си. Средно-
вековното селище, от-
стоящо на 2 км югозападно 
от Крепча, е съществувало 
през ІХ–Х и ХІІ–ХІV век. 
На неговата територия 
през 1971 г. са направени 
археологически разкопки 
от Казимир Константинов, 
който локализира некро-
пола (гробището) и уста-
новява около 70 християн-
ски погребения, съдържа-
щи множество интерес-
ни предмети. През сред-
новековието селището ве-
роятно е било част от урба-
нистичен модел на гъсто 
населен район, имащ за 
център крепостта Крепча, 
останки от която и сега 
могат да бъдат открити в 
местността Ряката в земли-
щето на Опака. Османски 
регистър от 1479 г. насочва  
към предположението, 

проведена в зала „Св. София“ на Народното събрание. 
Гости на тържеството бяха  депутати, представители 
на политическия елит, бизнесмени, интелектуалци и 
журналисти от Македония, Румъния и Турция.

Наградата, която получи областният управител, е пла-
кет и удостоверение за принос към обществения мир. 
Номинацията на г-н Керим бе в категорията за областни 
управители, като читателите на вестника в резултат на 
анкета са избирали личности в различните категории – 
политик, министър от настоящото правителство, облас-
тен управител, общински кмет, полицай, журналист, 
водещ на телевизионно предаване, фирма, университет, 
семейство, учен, театрален актьор, певец, медийна орга-
низация, духовник с най-голям обществен принос.

Другите, получили престижната награда на в. „Заман 
България“, са президентът Желю Желев, председателят 
на Народното събрание Борислав Великов, министърът 
на външните работи на Р България Соломон Паси, пред-
седателят на ДПС Ахмед Доган, главният секретар на 
МВР ген. Бойко Борисов, Слави Трифонов, Йордан Леч-
ков и други.

ПРЕСТИЖНА 
НАГРАДА
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ОСЕМ ЗЛАТНИ МОНЕТИ 
СА ИЗЗЕТИ ОТ ИМАНЯР

че близо 100 години след 
завладяването му от осман-
ците селището в мест-
ността Баш бунар, с на-
звание Каменна черква, 
се обезлюдява, жителите 
му мигрират и основават 
днешното село Горско 
Абланово. Близостта на 
крепчанския скален ма-
настир (Х–ХІ в.), в който 
се намира най-ранно да-
тирания досега у нас над-
пис на кирилица, още по-
вече увеличава научната 
стойност на произхожда-
щите от този район исто-
рически материали. 

Осемте златни перпери 
от Крепча са поредното 
свидетелство за богатото 
културноисториче ско 
наследство на Попов-
ския край и ценно попъл-
нение към фонда на Исто-
рическия музей в По-
пово. За да бъдат те него-
во притежание, заслуги 
имат началникът на Поли-
цейския участък в Опака 
подполковник Николай 
Николов, помощник опера-
тивният служител Атанас 
Атанасов, районният ин-
спектор ст.л-т. Антон Цвет-
ков и водещият разслед-
ването следовател от 
Районно следствие–Попо-
во Нешо Неделчев. 

Пламен СЪБЕВ 

Последната среща на 
абитуриенти с кмета на 
община Попово д-р Люд-
мил Веселинов се про-
веде във вторник (19 ап-
рил), вече по традиция, в 
„Кафе BG“. В предишни 
броеве на вестника отра-
зихме миналите вече сре-
щи и неминуемо ще повто-

рим част от казаното. 
Но на тази среща имаше 
един по-особен дух. Сила-
та на традициите, които е 
създало през десетилетия-
а това учебно заведение, 
доминираше. Тя се чувст-
ваше в словото на директо-
ра на гимназията Венелин 
Лазаров, чувстваше се в 
поздравленията на д-р Люд-
мил Веселинов, както и в 
поздравлението на инци-
дентно и за кратко присъст-
валия на срещата депутат 
от БСП Румен Овчаров. 

СРЕЩА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПОПОВО С АБИТУРИЕНТИТЕ 
ОТ ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“

ЦИТАТИ ОТ ХАЙТОВ И ГЬОТЕ БЯХА 
ЛАЙТМОТИВЪТ НА  СРЕЩАТА

Тази година гимназията 
завършват 76 ученици, раз-
пределени в три паралелки 
с профили: хуманитарен, 
технологичен с информа-
ционни технологии и при-
родоматематически с био-
логия и химия. С класни 
ръководители съответно 
Искра Тодорова, Снежана 
Добрева, Нели Витанова. 
Сред абитуриентите бяха и 

класираната на първо мяс-
то в националната олим-
пиада по химия Галя Об-
ретенова, финалистките от 
националните конкурси, 
организирани от Софий-
ския университет и Българ-
ското национално радио, 
по история – Кристина Най-
денова и по география – 
Даниела Сапунджиева. 

Тази среща е началото 
на една дълга, но приятна 
раздяла – ги увери г-н Ла-
заров и припомняйки си 
любимия автор Николай 

Хайтов и култовата му 
фраза, че едно е да искаш, 
друго е да можеш, трето 
и четвърто е да го напра-
виш, им пожела да могат 
да направят всичко, което 
поискат. В този дух беше 
и поздравлението на Ру-
мен Овчаров, който си при-
помни цитати от „Фауст“ 
на Гьоте и им пожела да 
мислят позитивно, да се 
борят за живота си, защото 
имат страхотно бъдеще. И 
като европейци, като част 
от световното младо се-
мейство да не забравят, че 
са българи, българи от По-
пово. 

Д-р Людмил Веселинов 

се присъедини към поже-
ланията и им призна, че 
винаги е чувствал гимназия 
„Христо Ботев“ като елит-
но учебно заведение и 
гордост за общината. По-
жела им да бъдат себе си, 
да учат, да реализират 
стремежите и мечтите си, 
независимо в кой край на 
света, но винаги да си оста-
нат поповчани. Защото 

родният им град винаги 
ще разчита на тях, дори 
когато са далеч от него. 
След което в непринуден 

разговор с тях отговори на 
въпросите им. 

Водещ на срещата бе-
ше Аниела Стойкова от  
Радио „Антола“, настрое-
нието на абитуриентите 
вдигнаха изпълнители от 
град Шумен, а коктейла 
осигуриха спонсорите на 
срещата: „Водица Ботъ-
линг“, хипермаркет „Разя-
реният лъв“ и Винпром–

 Д-р Людмил Веселинов поздрави 
лично Галя Обретенова – 

победител в националната 
олимпиада по химия.

Гостите на вечерта – депутатът от БСП Румен Овчаров 
и кметът на община Търговище д-р Красимир Мирев – бяха 

поздравени от абитуриентите.

На 18 април в клуба за 
естетическо възпитание 
при НЧ „Св. св. Кирил 
и Методий“ в Попово бе 
открита изложба на дет-
ската рисунка, посветена 
на Седмицата на детска-
та книга и изкуствата за 
деца. Със свои рисунки 
в нея участваха деца на 
различна възраст от град-
ските училища. Най-мал-
ката художничка бе чети-
ригодишната Ана-Мария. 
Изложените рисунки бяха 

ИЗЛОЖБА НА 
ДЕТСКАТА РИСУНКА

най-различни – пейзажи, 
цветя, животни, птици, 
дървета, къщи и други, ка-
то общото в тях бе излъч-
ваното настроение, жиз-
неност, искреност – отра-
жение на чистата детска 
душа. 

Изложбата за пореден 
път показа, че в града ни 
расте талантливо младо по-
коление.

•••
Няколко бяха културните 

изяви в НЧ „Св. св. Кирил и 
Методий“ през изминалата 
седмица. В градската биб-
лиотека  е открита излож-
ба, посветена на Деня 
на книгата – 23 април. В 
дните от 18 до 27 април 
поповчани и гостите на 
града могат да видят под-
редените витрини „200 
години в света на Андер-
сеновите приказки“, „85 
години от рождението на 
Валери Петров“, „45 годи-
ни от смъртта на Крум 
Велков“, „Нови книги“.

По случай 22 април – 
Международния ден на 
планетата, в библиотеката 
е открита и изложба „На-
шата земя хубава“. В чест 
на Международния ден 
на книгата е представена 
също изложба на най-
ценните експонати от 
библиотечния книжен 
фонд. Между тях могат 
да се видят написаните 
на френски език книги 
„Първобитно общество“, 
1870 г., „История на Евро-
па“ от Виктор Дюри, 1880 
г. и др.

Сред рев, сълзи и ли-
рични излияния талан-
тите от „Стар ака-
деми“ спасиха Ната-
лия от изключване 
от училището за звез-
ди. Всички жени в ака-
демията единодушно 
дадоха своите гласове, 
за да запазят 22-годиш-
ната красавица от Тър-
говище. 

Въпреки драмата два-
мата номинирани за из-
ключване – Ивайло и 
Аксиния, не потънаха в 
дълбока скръб и не се 
поддадоха на отчаяние.

Веднага след номина-
циите талантите се съ-
браха в хола и Виктория 
зачете секссъвети от 
списание, които предиз-
викаха истински инте-
рес и бурен смях от стра-
на на Деян и спасената 
Наталия.

ТАЛАН-
ТИТЕ 
СПАСИХА 
НАТАЛИЯ 
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