
РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК   Цена 0,40 лв.Брой 16 (38), година II • 2.V.2005 г. 

МЕСТЕН  
ВЕСТНИК
МЕСТЕН  
ВЕСТНИК

www.popovo.bg

за контакти: 
0608/2-15-80

Рицар Нет

www.knightbg.org

Художник 
Константин Тихолов

Мария КАРАГЯУРОВА

Кирил ЖЕЧЕВ 

На 23 април в село Са-
дина, за трета поредна 
пролет, се проведе тради-
ционния рокерски събор. 
Участваха над 200 рокери 
с най-различни мотори – 
имаше „лъскави“ мощни 
японски пистови машини, 
мотори, произведени в 
бившия Съветски съюз, 
немски и чешки мотори, 
„побългарени“ и „сбир-
щайн“ возила, 50-кубикови 
„оси“ и още, и още… Тук 
бяха дошли любители на 
този екстремен спорт от 
близки и по-далечни се-
лища – Попово, Разград, 

Празник, който винаги отбелязваме с вълнение 
и скрити надежди. В домовете ни ще блещука 

свещичката, донесена след нощната църковна служ-
ба. Ще се чукаме с яйца, ще хапваме козунак, ще 
радваме децата с дар от „великденски кошнички“. 
Ще се поздравяваме – близки и далечни – с думи-
те: „Христос Воскресе“ – „Во истина воскресе“, и 
с веселието и вълнението си за добро предстояще 

ВЕЛИКДЕН!
ще пренесем една хилядолетна 
традиция. Традиция, която 
винаги ще ни крепи като 
християни  и като българи.

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

Маруся МИЛУШЕВА  

Общинският съвет–По-
пово подкрепи идеята за 
създаване на общински 
фонд „Култура“, който 
да набира средства за реа-
лизация на общинската 
политика в областта на кул-
турата и изкуството. 

В приетия Правилник за 
работата на фонда е отбеля-

УВАЖАЕМИ
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Пред нас е един от най-
светлите християнски 

празници – 

ВЪЗКРЕСЕНИЕ 
ХРИСТОВО!

На Великден звънът на камбаните отеква в 
сърцата ни. Бог възкреси човешко същество за 
вечен живот и вдъхна надежда на всички, че 
животът е непобедим.  

Нека в този свят ден отворим сетивата си 
за доброто и съзидателното. Да се отърсим от 
злото, от дребните интриги, от егоизма си. Да 
се обърнем към ближния си, както ни учеше 
Христос, да споделим мъките и радостите си, 
за да можем с ясно съзнание да кажем: „Хрис-
тос Воскресе“ и да отговорим: „Во истина 
воскресе“.

Пожелавам на всички граждани на Попово 
здраве, щастие, късмет, успех в начинанията и 
реализиране на мечтите.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Д-р Людмил Веселинов, кмет на община Попово

АДРЕНАЛИН

РОКЕРСКИ СЪБОР 
В САДИНА

Горна Оряховица, Велико 
Търново, Гецово, Цар Ка-
лоян, Стражица, Русе, Осе-
нец, Опака, Паламарца 
и др. Колоритните мото-
ристи с характерните ко-
жени облекла, гарнирани с 
висулки, ресни и лъскави 
метални аксесоари, съби-
раха погледите на местните 
младежи и многобройните 
гости от околните селища, 
на брой  повече от хиляда. 
На селския стадион, къ-
дето беше разположен съ-
борът, живописната кар-
тина се допълваше и от за-
дължителните за подобни 
случаи няколко пункта за 

НАШИ ДЕЦА 
В ТУРЦИЯ

ОБЩИНСКИ ФОНД 
ЩЕ ПОДПОМАГА 
КУЛТУРАТА

зано, че средствата в него 
ще се набират от целеви 
програми и проекти в об-
ластта на културата, от 
дарения, завещания, спон-
сорства, наеми за движими 
и недвижими паметници 
на културата и други из-
точници, определени с ре-
шения на ОбС.

Задачите на фонда са 
подпомагане на културни 

прояви и инициативи с 
общинско, регионално, 
национално и междуна-
родно значение, както и 
научни изследвания и про-
учвания в областта на 
културата. Финансово ще 
се подкрепят също про-
грами и проекти за нови 
и експериментални форми 
на културна дейност, за за-

на стр. 2

Уважаеми 
жители на 

област Търговище,

Поздравявам всички 
християни с 

най-светлия празник –

 ВЕЛИКДЕН!
Желая ви здраве, 
лично и семейно 

щастие.
Нека празничните 
Великденски дни 

бъдат изпълнени с 
доброта, мъдрост 

и надежда!
Убеден съм, че заедно 

ще работим за по-
доброто и светло 

бъдеще!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Управител на област 

Търговище 

Уважаеми жители 
на община Опака,

по повод големия 
празник 

ВЕЛИКДЕН 
поздравявам 
християните 
в общината и 

им желая здраве 
и по-добри дни.

Желая ви заедно, 
без разлика на 

религии, да споделим 
настроението на 
празника, както 

ежедневно споделяме 
трудности и радости 

в усилията си 
да изградим 

едно по-добро бъдеще.

Люфи Реянов – кмет 
на Община Опака 

на стр. 2

Поповските деца посетиха една от най-големите натовски бази 
в Турция и бяха посрещнати лично от нейния главнокомандващ

на стр. 6
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ТЪРГОВИЩЕ

щита свободата на култур-
ните прояви на гражданите, 
в т.ч. на етническите, ре-
лигиозните и езиковите об-
щности, както и на обра-

зователни програми и 
проекти в областта на кул-
турата. По възможност от 
фонда ще се отпускат твор-
чески стипендии за млади 
дарования. 

ОБЩИНСКИ ФОНД ЩЕ ПОДПОМАГА...
от стр. 1

Иван КИТАНОВ – 
директор на РЗОК  

От месец януари до 
месец март РЗОК–Търго-
вище сключи 230 индиви-
дуални договора за рабо-
та по Национален рам-
ков договор 2005 с апте-
ки, изпълнители на ме-
дицинска, стоматологична 
и болнична помощ. РЗОК 
сключи договори с 30 ап-
теки за отпускане на ле-
карства, медицински изде-
лия и диетични храни за 
специални медицински це-
ли, заплащани от НЗОК. 
(По НРД 2003 аптеките, 
сключили договор с РЗОК, 
бяха 26.)

С лечебни заведения за 
първична извънболнична 
медицинска помощ са склю-
чени 43 договора за работа 
по НРД 2005, от тях – 35 
индивидуални практики и 
8 групови практики. 

В Търговище ГП (групова 
практика) „Медика–9“ об-
служва най-голям брой 
здравно осигурени лица  – 
17 899, в нея работят 9 
общопрактикуващи лека-
ри, като един изпълнител 
обслужва средно 1989 па-
циенти. В Опака ГП „Ме-
дика 2000“ е с един из-
пълнител, който обслужва 
7098 лица. В Омуртаг 
ГП „Шевалей“ обслужва 
14 505 здравноосигурени, 
в нея работят трима изпъл-
нители на ИМП, като един 
изпълнител обслужва сред-
но 4835 лица. 

Всяка практика в зави-
симост от вида пациенти 
(от града или селата) оси-
гурява непрекъснатост на 
медицински грижи на ре-
гистрираните в пациент-
ската им листа здравно-
осигурени лица. В орга-
низацията на обслужването 
е включен нает медицински 
персонал и се осигурява 
денонощно дежурство.

С лечебни заведения за 
специализирана извънбол-
нична медицинска помощ 
са сключени общо 81 до-
говора, от тях  59 са ин-
дивидуалните договори, 9 

СЪОБЩЕНИЕ
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“–ОПАКА 

ОРГАНИЗИРА 

ВЕЛИКДЕНСКО УВЕСЕЛЕНИЕ 
на площада в града на 30 април (събота) от 18 часа. 

Празникът ще започне с ВОДОСВЕТ, 
отслужен от отец Красимир.

В празничния концерт ще вземат участие 
народната певица ГУНА ИВАНОВА, 

малката ПИРИНА и попизпълнителят 
Александър Александров – АЛЕКС.

Заповядайте на ВЕЛИКДЕНСКО ХОРО
да отпразнуваме заедно най-големия 
християнски празник – ВЕЛИКДЕН.

На 5 май от 17 часа ще гостува постановката 
„Ние, врабчетата“ от Йордан Радичков, 

столичен куклен театър. 
Актьори – Мая Бежанска, Иван (от „Сблъсък“).

От организаторите

230 ДОГОВОРА СЪС 
ЗДРАВНАТА КАСА

договора са с медицински 
центрове (МЦ), 2 догово-
ра – с групови практики и 2 
договора – с диагностично-
консултативни центрове 
(ДКЦ). РЗОК има склю-
чени договори и по нови-
те специалности „Ревмато-
логия“, „Детска ревмато-
логия“ и „Детска кардио-
логия“.

С 13 медико-диагностич-
ни лаборатории са подпи-
сани договори за работа 
по НРД 2005, като са вклю-
чени и 12 нови изслед-
вания по пакет „Имуно-
хематология“ и пакет 
„Рентгенология“.

За болнична помощ по 
НРД 2005 РЗОК сключи 12 
договора за изпълнение по 
клинични пътеки, както и 
за високоспециализирани 
дейности – с „МБАЛ–Тър-
говище“, „МБАЛ–Омур-
таг“, „МБАЛ–Попово“, 
„СХБАЛ–Папуров“, МЦ 
„Тасков“, МЦ „Солигена“ 
и др.

За разлика от НРД 2003, 
където за болнична помощ 
се заплащаха 81 клинични 
пътеки, отговарящи на 
1500 диагнози, с НРД 2005 
се заплаща за 120 КП, 
включващи 2 950 диагнози.

РЗОК сключи 63 дого-
вора за работа по НРД 
2005 с изпълнители на сто-
матологична помощ. От 
тях 56 са сключените до-
говори – за индивидуални 
практики, два договора – 
за индивидуални специали-
зирани практики, четири 
договора – с групови прак-
тики и един договор – за 
групова специализирана 
практика.

Положителното след при-
ключване на договорния 
процес е, че всички общини 
в областта са обезпечени с 
общопрактикуващи лекари 
и специализирани помощ, 
стоматолози и аптеки, склю-
чили договор с РЗОК–Тър-
говище.

Приоритети за РЗОК 
за 2005 г. са качеството 
на медицинските услуги, 
профилактичната и дис-
пансерната дейност.

Вече започна работа по корекцията на река 
Поповска. Целта е да се осигури провеждането на 
високите води в градската част на корекцията, 
както и да се прекратят започналите ерозионни 
процеси. От санитарна гледна точка ще се 
подобри състоянието на реката и след влизането 
в експлоатация на строящата се пречиствател-
на станция този участък ще е чист.

Светослава РУСЕВА

Проведена бе първата работна среща на сформираната 
със заповед на кмета на община Търговище д-р 
Красимир Мирев Комисия за определяне критериите 
за членство в бъдещия Консултативен съвет за ефек-
тивно икономическо развитие. Крайният ефект от съз-
даването му ще бъде изграждане на функционираща  
мрежа на взаимодействие между Общината, бизнеса 
и НПО, базирана на взаимното доверие и обратната 
връзка. Целта е постигане на устойчиво социално-ико-
номическо развитие на жителите на общината.

Решено бе в състава на съвета да влязат представи-
тели на малкия, средния и едрия бизнес и на струк-
туроопределящите отрасли. Критерий за членство ще 
бъде и ангажираността за участие. До 11 май Комисията 
ще предложи на кмета  конкретни имена, които да 
бъдат включени в състава на Консултативния съвет за 
икономическо развитие, както и ще определи неговите 
функции.

***
На 21 април заместник-кметът на община Търго-

вище инж. Румен Такоров подписа споразумение с 
директора на областното пътно управление за съв-
местно финансиране на поддържането на участъци-
те от републиканските пътища, които попадат в урба-
низираните територии. С него се узаконяват местата, в 
които няма да се изисква винетка за движение на МПС. 
Така се дава възможност за безплатно придвижване до 
селата Момино, Васил Левски, Ловец, Осен, Острец, 
Надарево и на всички до вилните зони на Търговище. 
Споразумителният протокол се отнася и за желаещите 
да посетят местността Парка, както и туристическите 
комплекси „Белият кон“ и „Рая“. 

Община Търговище се задължава своевременно да 
осигурява всички необходими финансови средства 
за 2005 година за дейностите по текущия ремонт и 
поддържането на републиканската пътна врежа в 
тези участъци, в това число и през зимните месеци в 
границите на урбанизираните територии. Договорът 
важи до края на настоящата година.

На 20 април 12 деца, 
водени от двама ръково-
дители от Центъра за ра-
бота с деца в Търговище, 
отпътуваха за град Истан-
бул, Турция. Пътуването 
им в двете посоки е осигу-
рено безплатно със съдей-
ствието на фирма „Етап 
груп“. 

Нашите деца гостуваха 
в най-големия град на 
южната ни съседка по по-
кана на областния упра-
вител на Търговище инж. 
Бехчет Керим, когото те 
придружаваха. Г-н Ке-
рим се включи в органи-
зираните от неговия коле-
га – валията на Истанбул, 
прояви по повод Нацио-
налния празник на Репуб-
лика Турция, посветен на 
детето – 23 април. 

Заедно с други деца, 
техни връстници, децата 
от Търговище участваха 
в организираните тър-

жества.  Възпитаниците 
на Центъра за работа с де-
ца  представиха концерт 
от български и турски на-
родни танци от нашия ре-
гион. 

Ръководството на Центъ-
ра за работа с деца в Тър-
говище, родителите на де-
цата, участници в турнето, 
отправят своята искрена 
благодарност към управи-
теля на фирма „Етап груп“ 
за проявеното разбиране и 
оказаната помощ.

•••

Маруся МИЛУШЕВА

От 19 до 24 април в 
град Ескишахир в Турция 
бяха 30  танцьори от пред-
ставителния танцов със-
тав „Северняче“ към  Об-
щински детски комплекс–
Попово с ръководител Ста-
нимир Иванов. Те  участ-
ваха в международен 

ОБЩИНА–ПОПОВО

ЗАПОВЕД   
На  основание  чл. 50 ал.3 от  Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община–Попово

НАРЕЖДАМ:
Да се открие процедура по провеждане на  търг с 

явно наддаване за отдаване под аренда на общинска 
земеделска земя, считано от стопанска 2004–2005 

година за срок от 5 (пет) стопански години в:

1. Землището на с.Конак
№ Имот № Начин Кате- Площ Мест- Начал-
  трайно  гория  ност на тр.
  полз-    цена
  ване    лв./дка
      год.
1. 018005 нива ІІІ-1,575,
   ІV-1,222 2,697 Саръмеше 21,15
2. 010014 нива IІІ 3,403 Сали чаир 27,22
3. 054014 нива V-8,256
   Х-3,087 11,343 Срещу селото 55,71
4. 062003 нива VІ 14,861 Гюрлек 74,30
5. 062006 нива VІ-15,463
   ІІІ-0,171 15,634 Гюрлек 78,70
6. 025012 нива IІІ 16,111 Коруджа 128,90
7. 031021 нива IV 18,702 Чатърлък 130,91
8. 065007 нива VІ-3,589
   ІІІ-0,799 4,388 Неопределена 24,35
9. 010013 нива ІІІ 6,656 Сали чаир 53,25
10. 020016 нива V 8,176 Карач пунар 49,05
  
2.Землището на с.Еленово
Част от имот
№00072 нива V 10,000 Корията 60,00

3.Землището на с.Медовина
059022 Пасище, 42,593 дка-ІХ 
  мера  47,091 -ІV 89,684 Хотулите 436,13

Търгът ще се проведе на 12.05.2005 г. (четвъртък) в 
сградата на Община–Попово, заседателната зала на II 
етаж, от 10 часа.
  Депозити в размер на  началната тръжна цена ще се 
приемат в стая 215 (касата) на Общината до 17 часа на  
11.05.05 г.
  Тръжна документация може да се закупи срещу такса 
от 15 лв. от касата на Центъра за административно 
обслужване на населението.
  За допълнителна информация относно търга тел. 40210  
или стая 210 на Общината.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 
д-р Л.ВЕСЕЛИНОВ  

Людмила ГАНЧЕВА

Петима делегати начело с председателя на Районната 
лекарска колегия д-р Дарин Димитров взеха участие 
в 40-ия събор на Българския лекарски съюз. Форумът 
се проведе от 27 до 29 април в София. В продължение 
на три дена близо 450 лекари от страната обсъждаха 
проблемите на съсловието, дейността на съюза през 
изминалия тригодишен период и перспективите за 
следващите три години. 

Освен от своя председател, търговищката колегия 
се представляваше от лекарите Добрин Папуров и 
Светослав Стефанов от Търговище, Румен Русев от 
Попово и Николай Илиев от Омуртаг.

СЪБОР НА ЛЕКАРСКИЯ СЪЮЗ

НАШИ ДЕЦА В ТУРЦИЯ
от стр. 1 фолклорен фестивал. В 

надпреварата с пет със-
тава на домакините, още 
два български и по един 
от Кипър и Сърбия кате-
горичен фаворит стана 
нашето „Северняче“ – 
от 30 възможни точки за 
костюм, музика и изпъл-
нение, журито присъди на  
поповските деца 29 и ги 
класира на І място в кон-
курсната програма.

Веднага след впечатля-
ващото представяне „Се-
верняче“  получи покани 
за нови участия и вероятно 
през август ще бъде на 
международен фестивал в 
Кипър.

•••
По случай Националния 

празник, посветен на 
детето, в град Люлебургаз, 
с който Попово поддържа 
приятелски връзки, бяха 
танцова формация „Чар“ 
с ръководител Валентина 

Цонева и фолклорен състав 
„Веселяче“, ръководен от 
Стела Димова, при Дома 
на културата. Групата се 
водеше от главния експерт  
на отдел „Култура“ Петя 
Габровска и  взе  участие в 
празничните прояви.

На празника в Люле-
бургаз  присъства и деле-
гация от Община–Попово, 
в която бяха председателят 
на ОбС Емел Расимова, за-
местник-кметът Владимир 
Иванов и общинският съ-
ветник Мехмед Бодев.       

 

088 9 516 878
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Училищният праз-
ник на Професио-
налната гимназия 

по селско стопанство в 
Попово не случайно съв-
пада с Деня на земята 22 
април. По традиция той за-
почна с посрещане на учи-
лищното знаме от ученици 
и учители, поздравителни 
думи  на  директора г-н 
Миланов и от Регионалния 
инспекторат и изпълнения 
на училищните таланти.

Акцентът в празничната 
програма и тази година 
бяха конкурсите и състеза-

ПРАЗНИК ПОД ЗНАКА 
НА СЪРЕВНОВАНИЕТО

нията. Ученици от различ-
ните специалности демон-
стрираха знания и уме-
ния, усвоени тук, в тяхно-
то училище. Голям инте-
рес предизвикаха излож-
бените кътове с красиво 
аранжирани сухи и све-
жи цветя, с пана от семе-
на и с домашни любимци, 
масово беше участието 
в състезанието по иконо-
мика, мъжката част се въл-
нуваше от майсторското 
управление на автомобил 
и трактор.  Имената на 
тези, които се представиха 

най-добре и заеха първите 
места, заслужава да бъдат 
споменати.

В състезанието по ико-
номика  І място зае отбо-
рът в състав Ивелина Пе-
трова, Яна Иванова, Де-
сислава Стойкова, Миле-
на Стойкова.

Във викторината „Ста-
ни по-умен“ победител е 
отборът на Десислава Сте-
фанова, Соня Кръстева и 
Емилия Андреева.

Конкурсът за написване 
на есе на тема „Моето бъ-
деще – изборът“ се печели 
от Зюлфие Севджанова  
от  VІІІ клас – ОУ „Н.Вап-
царов“.

За впечатляващите си 
аранжировки със  сухи и 
свежи цветя двете първи 
места заслужено зае Миро-
слава Ганчева от ХІІ-а 
клас. За най-добро пано от 
семена бе определено сът-
вореното от Магдалена 
Кирилова. 

В киноложката изложба 
бе отличен кралският пу-
дел на Росица Стефанова, 
а в изложбата на животни – 
екзотичните домашни лю-
бимци на Пенчо Пенчев.

Състезанието за най-до-
бър животновъд спечелиха 

Хасан Хасанов и Илихан 
Ибрямов.

В състезанията по май-

сторско управление на трак-
тор и автомобил участваха 
и гости от сродните гим-
назии в Търговище и Омур-
таг. На І, ІІ и ІІІ място при 
тракторите се класираха 
съответно Николай Ива-
нов, Борислав Димит-
ров и Владимир Димов, 
а от момичетата първото 
място зае Катя Красими-
рова. Като майстори в 
управлението на автомо-
бил се отличиха Борислав 
Димитров, Николай Ива-
нов и Халил Халилов,  
заели челните три места.  

В турнира по тенис на 
маса победител е Иван 
Иванов.

Наградният фонд за от-
личените в състезанията 
е осигурен от ЕООД „Аг-
ротехремонт 61“ и  ЕТ 
„АДОС“ – Снeжана Стефа-
нова. Освен на тях, учени-
ците и ръководството на 
ПГСС благодарят и на Ва-
лентина Михайлова от цве-
тарски магазин на коопе-
ративния пазар, предоста-
вила материали за цветар-
ската изложба. 

МВ

К. СВЕТОСЛАВОВ

По инициатива на Об-
щински детски комплекс–
Попово на 22 април се 
проведе пролетен конкурс 
„Вторият живот на отпа-
дъците“, посветен на Све-
товния ден на Земята. В 

него взеха участие учени-
ци от  всички основни учи-
лища в града. 

Празненството бе откри-
то с кратка музикална 
програма, изнесена от 

деца от различни учили-
ща в Попово, между кои-
то и „артисти“ от помощ-
ното училище. Всяко из-
пълнение бе посрещнато 
и изпратено с продължи-
телни ръкопляскания.

Пред компетентното жу-
ри с председател г-жа Да-

ринка Парашкевова, ръко-
водител на звено „Образо-
вание“ при Общината, де-
филираха 60 участници. 
Всички те с голямо въоб-
ражение и умение бяха из-

работили от разнообраз-
ни битови отпадъци свои-
те костюми. Едно от де-
цата дори носеше като до-
пълнение към тоалета си 
котка, която през цялото 
времетраене на конкурса 
кротуваше на рамото º. 
Организаторите на изява-

та обявиха, че отличени-
те костюми ще бъдат из-
пратени на Министъра на 
околната среда и водите г-
жа Долорес Арсенова.

В продължение на близо 

„ВТОРИЯТ ЖИВОТ 
НА ОТПАДЪЦИТЕ“

два часа, аплодирани от 
многобройните гости – 
техни връстници, дошли 
да наблюдават „на живо“  
този интересен конкурс, 
малките „манекенки“ и 
„манекени“  демонстрира-
ха своите костюми – един 
от друг по оригинални и 
интересни, и наистина за-
трудниха журито в опре-
деляне на победителите в 
различните категории. Все 
пак всред добрите имаше 
най-добри и те заслужено 
бяха класирани в челото. 

Ето и победителите в 
петте категории: 

Начален курс

Хана Красенова
ОУ „Л. Каравелов“

V клас

Валери Стоянов
ОУ „Н. Й. Вапцаров“

VI клас

Виктория Бориславова
ОУ „Н. Й. Вапцаров“

VII клас

Кристина Найденова
ОУ „Л. Каравелов“ 

VIII клас

Ирина Христова
ОУ „Св. Кл.Охридски“

От всички, представили 
се в конкурса „Вторият жи-

Част от участниците

вот на отпадъците“, 33-ма 
участници бяха наградени 
с грамоти и предметни на-
гради.

След това децата сами 
направиха Червена книга 
на застрашените от изчез-
ване животни и растения. 

Те засадиха и  по едно 
дръвче в саксия, за чието 
отглеждане всяко дете ще 
се грижи вкъщи. По-ната-
тък  участниците в праз-
ненството демонстрираха 
спасяване на рибки и за-
тваряне на озонова дупка.

Ирина Христова
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Пресконференция 
на Румен Овчаров С КОГО ЩЕ 

УПРАВЛЯВАМЕ, ЩЕ 
РЕШИМ СЛЕД ИЗБОРИТЕ

Част от участниците в пресконференцията (от ляво на 
дясно): Трифон Трифонов – кандидат за народен представител, 

д-р Красимир Мирев – кмет на община Търговище, 
Румен Овчаров – кандидат за народен представител, 
Найден Иванов – председател на ОбС на БСП–Попово

– Според всички прог-
нози БСП ще е с най-
много представители в 
бъдещия парламент, но 
едва ли сама ще може да 
състави правителство. С 
кого бихте се коалирали 
и ще се допусне ли отно-
во  управлението на стра-
ната да зависи до голяма 
степен от малки партии?

– БСП и левицата като 
цяло няма намерение пре-
ди изборите да затваря вра-
ти пред когото и да било 
от възможните си потен-
циални партньори. Пред-
полагам, че и вие ще се 
съгласите, че няма да бъде 
справедливо и още по-
малко честно към избира-
телите, ако ние поради 
емоции останем извън уп-
равлението още четири го-
дини и допуснем това или 
някакво друго мнозинство 
да продължи да управлява 
страната. Друг е въпросът 
какво и как трябва да бъде 
балансирано самото управ-
ление. В крайна сметка 
решенията ще ги вземаме 
след изборите. Не случайно 
държим всички врати от-
ворени, не случайно проя-
вяваме готовност за дис-
кусия, за обсъждане, за 
взаимодействие с всички 
политически партии, разби-
ра се с тези от центъра. Ако 
някой започне да развива 
тезата, че ще правим коа-
лиционно правителство с 

На 19 април на предизборна среща в Попово 
беше заместник-председателят на Висшия съвет 
на БСП и водач на кандидатдепутатската листа 
на левицата в 28-и Търговищки избирателен 
район Румен Овчаров. След срещата г-н Овчаров 
даде пресконференция за местните медии. Ето 
как отговори той на въпросите на „Местен вест-
ик“:

Иван Костов, ще е прека-
лено екстравагантно, за да 
бъде вярно.

– Говорите за честност 
спрямо избирателите. А 
честно ли е според Вас 
един кандидат да е начело  
на две листи – в края на 
краищата той ще стане 
депутат от един от двата 
региона, а гласувалите 
за него от другия остават 
подведени. Не се ли ели-
минира по този начин ма-
жоритарният елемент на 
вота?

– Ние няма да измамим 
никого и да го излъжем, 
включително и жителите 
на област Търговище.  Спо-
ред мен на избори се оти-
ва, за да се печелят. И те 
трябва да се печелят с всич-
ки възможни средства. 
БСП и всички останали 
партии трябва да правят 
това – нейните знакови 
фигури, тези, които могат 
реално да привлекат гласо-
подаватели, трябва да 
участват в изборите на въз-
можните им места. Знаете, 
че досега от БСП в повече 
от една листа участваше  
само председателят на пар-
тията. За пръв път и дру-
ги кандидати са в по две 
листи и аз смятам, че това 
е правилно. Трябва да се 
опитаме да привлечем мак-
симално широка подкрепа, 
включвайки и този мажо-
ритарен елемент, за който 

говорите. А избирателите 
няма да бъдат излъгани, 
защото, независимо откъде 
ще влезе народният пред-
ставител, той първо по кон-
ституция няма задължи-
телен мандат, т.е. той не 
представлява само региона, 
откъдето е издигнат, а 
всички избиратели като 
цяло. Аз съм поел лично 
ангажиментите си към 
Търговище и независимо 
откъде ще вляза като на-
роден представител, съм 
убеден, че ще разберете, 
че щом съм обещал нещо, 
го изпълнявам.

– Може ли да прогно-
зирате как ще се разпре-
делят мандатите в Търго-
вищки район?

– Проф. Михаил Кон-
стантинов дава два мандата 
за БСП в Търговище. Мо-
жем да приемем това, кое-
то той казва, като песимис-
тична прогноза. А общо за 
страната мандатите ни мо-
гат да са 110, могат да са 
и 121. Но по-малко от 100 
няма да са.

– Тези, които бяха дош-
ли на срещата с вас в 
Попово, стоят 100% зад 
БСП и твърдо ще ви под-
крепят на изборите.  Как 
смятате да привлечете 
другите, които все още не 
са се определили, а това 
са предимно младите хо-
ра, каквито определено 
липсваха в залата?

– Кампанията тепърва 
започва, имаме време да 
поработим. И аз съм убе-
ден, че тези хора в за-
лата, дори да не бяха дош-
ли на срещата, пак щяха 
да гласуват за нас. Въпро-
сът е какво правят те, 

когато излязат от залата, 
как да направим така, че 
да постигнем мултипли-
циращ  ефект. Досега раз-
читахме преди всичко на 
медийни кампании. За съ-
жаление ресурсът ни там 
не е достатъчен. Затова се-
га, освен на медиите, ще 
разчитаме и на индиви-
дуалната работа с хората. 
Задачата ни е да въоръ-
жим тези 150 човека, кои-
то бяха в залата, с ясна 
философия за това какво 
смята да прави БСП като 
управляваща. Защото иска-
ме или не искаме, избо-
рите са двустранен про-
цес. От една страна, тряб-
ва да те убеждават, от дру-
га – ти трябва да имаш 
време да осмислиш това, 
в което са те убеждавали. 
Сега сме на гребена на 
вълната и драматични про-
мени в нагласите на хората 
до изборите аз не очак-
вам, освен ако не се случи 
нещо извънредно. Про-
блемът е ще успеем ли, 
стигайки до конкретния 
човек, ползвайки изцяло 
неговия ресурс, да вземем 
максимума. Говоря за този 
директен контакт, защото 
програмата ни е много 
предметна, практически на 
всяка една от прослойките 
в обществото имаме какво 
да кажем. Включително 
и на младите – и за деца-
та, и за семейното подо-
ходно облагане, и за започ-
ващите работа, и за уче-
ниците. Това са истин-
ски, конкретни неща, кои-
то всеки ще може да раз-
бере. Именно затова ще 
възродим работата чрез на-
шите членове. Точно пора-
ди това е много важна и 
консолидацията на пар-

тийните организации. И 
аз ще съм много доволен, 
ако тази кампания доведе 
до консолидация на пар-
тийната организация в По-
пово и тази консолидация 
не е временна, а остане по-
стоянна.  

– Не може да се отрече, 
че Симеон Сакскобург-
готски сложи край на 
двуполюсния модел в по-
литиката.  С идването на 
БСП на власт няма ли 
този  модел да се възроди, 
а той, според нас, разде-
ляше обществото и воде-
ше до излишна конфрон-
тация?

– Противопоставянето, 
за което говорите, е затворе-
на страница за България 
и за БСП преди всичко. 
Тази първосигнална кон-
фронтация, която цареше 
преди 4 години, че чер-
вените са добри, а сините – 
лоши, и обратно, е минало. 
Това е път за никъде и ние 
като партия отдавна сме 

излезли от него. За нас 
добър е този, който може 
да свърши работата. В този 
смисъл аз не възприемам 
критиките спрямо двупо-
люсния политически мо-
дел. Той работи в целия 
свят – в САЩ, във Ве-
ликобритания, Германия, 
Франция, къде ли не. Към 
някогашното противопо-
ставяне България никога 
няма да се върне, полю-
сите са изключително раз-
местени. Дясното за мен 
е в тежка, критична ситуа-
ция. От тези избори зави-
си дали досегашните дес-
ни партии имат въобще бъ-
деще в България и какво е 
то, дали крайното дясно ще 
стане едно нормално дясно 
и т.н. Но, това са неща, по 
които ще разсъждаваме 
след изборите. Иначе дву-
полюсният модел е нещо 
нормално, той в много 
страни работи добре и те-
зи страни успешно се раз-
виват.

1. РУМЕН СТОЯНОВ 
ОВЧАРОВ 

Заместник-председател 
на ВС на БСП, председател 
на Софийската градска 
организация на БСП, 
заместник-председател на 
парламентарната група на 
коалиция „За България“. 
Роден на 5 юли 1952 г. в 
Бургас. Висше образова-
ние, специалист по атомна 
енергетика, второ висше – 
макроикономика. Специа-
лизирал е в САЩ, Кана-
да, Франция, Финландия. 
Работил е в АЕЦ „Козло-
дуй“. Министър на енер-
гетиката и енергийните 
ресурси 1996–1997. Депу-
тат в 38 и 39 НС. Член на 
Комисията по икономи-
ческа политика и зам.-
председател на Комисията 
по енергетика в 39 НС. 
Основен представител на 

ЛИСТА НА БСП И КОАЛИЦИЯ ЗА ТЪРГОВИЩКИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН
Делегацията в Парламен-
тарната асамблея на Орга-
низацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа. 
Женен, има три деца. Фен 
на ЦСКА.

2. РУМЕН ИВАНОВ 
ТАКОРОВ

Роден е на 26 март 
1955 г. в Търговище. Вис-
ше инженерно образова-
ние, специалист по пътно 
строителство. В продъл-
жение на близо 7 години е 
заместник-кмет на община 
Търговище, с прекъсване 
от 1997 до 2001 година, 
когато е депутат в 38 НС. 
Член на регионалния съвет 
за развитие на Североиз-
точния район за планиране, 
като представител на об-
щините за област Търго-
вище. Женен. С две деца.

3. ТРИФОН ПЕТРОВ 
ТРИФОНОВ

Роден е на 26 август 1952 г. 
Инженер по технология 
на машиностроенето, има 
и икономическо образо-
вание. Безпартиен, в лис-
тата е от Гражданската кво-
та. Дългогодишен офицер 
от БНА, бивш командир 
на 45-а армейска артиле-
рийска бригада и начал-
ник на Търговищкия гар-
низон, бивш началник 
на канцеларията на вице-
президента на република-
та. Полковник от запаса. 
Женен, има син.

4. КАЛОЯН ХРИСТОВ 
ПЕТРОВ

Роден е през 1973 г. в град 
Омуртаг, с висше иконо-
мическо образование, в мо-
мента е студент по право, 

семеен, с едно дете. На 29 
години става зам.-кмет на 
община Омуртаг, какъвто 
е в момента. Член на БСП. 

5. СВИЛЕН ДОБРЕВ 
ВАСИЛЕВ

Роден е през 1952 г. в 
Попово. Висше икономи-
ческо образование, спе-
циалност – икономика на 
промишлеността. В перио-
да 1987–1993 г. е директор 
на Териториалния изчисли-
телен център в Търговище, 
през 1992–1993 г. – и на 
ТИЦ–Разград. От 1998 г. 
е председател на ОбС на 
БСП–Търговище, където 
работи и в момента. За-
местник-председател на 
Областния съвет на БСП–
Търговище, съветник в 
местния парламент от коа-
лиция „За България“. Же-
нен.

6. МАРКО РУСЕВ 
МАРКОВ

Роден е през 1958 г. в с. 
Вранино, Варненско. Вис-
ше образование – матема-
тика и информатика, второ 
висше – финанси, дългого-
дишен директор на СОУ 
„Св. св. Кирил и Методий“–
Антоново, с прекъсване от 
4 години, в които е кмет 
на община Антоново. Се-
меен, с две деца. Член на 
БСП и председател на об-
щинската организация в 
Антоново.

7. РУМЕН ЙОВЧЕВ 
КАЛЕВ 

Представител е на коали-
ционния партньор – ПД 
„Социалдемократи“.Роден 
на 7 април 1955 г., зооин-
женер. Доктор на селско-
стопанските науки. Дъл-

ги години работи като нау-
чен сътрудник в КОС–
Търговище. Бил е ръково-
дител на Регионалната земе-
делска служба 1996–1998 г. 
Женен, с една дъщеря.

8. НЕЛИ ИВАНОВА 
НИКОЛОВА

Родена е  през 1972 г., 
висше образование – исто-
рия и география и публич-
на администрация. Работи 
като учител в СОУ–Анто-
ново. Ръководител на не-
правителствена организа-
ция „Младежка общност 
за инициативи“–Антоно-
во, която наскоро спече-
ли сериозен проект пред 
Министерството на мла-
дежта и спорта, отнасящ 
се до младите хора като 
част от световното инфор-
мационно общество. Без-
партийна.



брой 16 • 2 май 2005 година 5•  ИЗБОРИ 2005 • 
Предизборната кампа-

ния набира скорост. След 
БСП НДСВ също обяви 
своите водачи на листи – 
главно министри и пар-
тийни лидери. Дали включ-
ването на ген. Бойко Бо-
рисов сред тях бе верният 
ход на царя? Истински ли 
е сблъсъкът между БСП 
и НДСВ, или двете пар-
тии оставят мостове за 
следизборна коалиция? 
Какви са възможните 
конфигурации в бъдещия 
парламент? За отговор 
на всички тези въпроси 
„Стандарт“ потърси 
Мира Янова, директор на 
социологическата агенция 
MBMD.  

 – Г-жа Янова, как оце-
нявате избора на водачи 
за кандидатдепутатските 
листи на НДСВ?

– Прави впечатление, че 
дългите листи се оглавяват 
от харизматични личности. 
От хора, които имат много 
добър обществен имидж. 
Например като ген. Бойко 
Борисов в Пловдив-област 
и Благоевград, където кон-
куренцията ще бъде силна. 
Там личността на генерала 
ще има огромно значение. 

Същото мога да кажа 
и за Соломон Паси в Бур-
гас. Много интересна е 
ситуацията в Перник – 
един традиционен червен 
район, но със син кмет в 
града. Там Меглена Кунева 
ще трябва наистина да се 
докаже и във вътрешната 
политика. Други водачи 
на листи също са изправе-
ни пред сериозни предиз-
викателства. Например То-
шо Пейков. Лидерът на 
„Оборище“ – партия с опре-
делено патриотичен при-
вкус, е изпратен да води 
листата в Търговище – 
един силен район на ДПС. 
Антония Първанова пък 
води листата в Кърджали 
вместо в родния Добрич. 
А тя също е човек, който 
не се страхува от предиз-
викателства. Затова съм 
съгласна с коментарите, че 
Симеон Сакскобургготски 
се готви за много реши-
телна битка. В този смисъл 
личността на водачите на 
листи по места без съм-
нение е много важна. 
Но разбира се, трябва да 

МАЧЪТ БСП–НДСВ 
ЩЕ СЕ РЕШИ 

В 90-АТА МИНУТАМира Янова

• Най-големите изненади на 25 юни ще дойдат от десните формации 
• Битката е между личности, а не на програми за управление, твърди Мира Янова

имаме предвид, че от ре-
шаващо значение ще бъде 
националният дебат върху 
приоритетите на различ-
ните партии.

– Според социологи-
чески изследвания ген. 
Борисов има политичес-
ки потенциал да оглави 
партия, която ще мине 
4-процентовата бариера. 
Водач на листа не е ли 
ниска топка за него?

– Не мога да се съглася 
с подобно мнение. Ген. 
Борисов съвсем ясно и не-
еднократно е заявявал свое-
то становище, че е профе-
сионалист, че неговите ам-
биции са в областта на 
борбата с престъпността и 
че не се интересува от по-
литика. И няма никакво на-
мерение да прави нова пар-
тия. Освен това той винаги 
е подчертавал, че се чув-
ства лично ангажиран с 
личността и каузата на Си-
меон Сакскобургготски. И 
ако все пак влезе в поли-
тиката, то това ще бъде са-
мо по молба на царя. Това, 
че се ангажира да стане 
водач на две листи на 
НДСВ, е именно израз на 
тази лоялност.

– Смятате ли, че основ-
ният удар на НДСВ при из-
бора на водачи на листите 
е насочен срещу БСП?

– Сблъсъкът на тези из-
бори наистина е между 
БСП и НДСВ, доколкото 
в момента десницата е в 
тежко положение, което 
самата тя утежнява с те-
зи непрекъснати дрязги и 
обвинения. Десните пар-
тии не успяха да запазят 
добрия тон помежду си. 
А това допълнително вло-
шава шансовете им за ус-
пех.

– При подбора на цар-
ските листи Сакскобург-
готски не решава ли и 
вътрешнопартийни про-
блеми? Какъв е вашият 
коментар за липсващите 
в списъците министри и 
появата на водачи на не-
очаквани места?

– Засега на обществото 
е ясна само някаква част 
от кандидатдепутатския 
пъзел, който реди НДСВ. 
Трябва да видим целия 
списък на неговите листи. 
Може да се окаже, че на 
избираеми места са имен-
но тези липсващи засега 
министри или други силни 
фигури от НДСВ.

– Печелят или губят 
десните партии, като ба-
вят своите кандидатдепу-
татски списъци?

– Не бих могла да пре-
ценя какъв ще бъде ефек-
тът от това забавяне. Но 
при всички случаи то е ин-
дикатор, че при тях няма 
яснота и разбирателство 
по този въпрос. 

– Истински ли е пред-
изборният мач между 
БСП и НДСВ? Чуха се 
съмнения, че това е спек-
такъл пред избирате-
лите? От „Новото време“ 
твърдят, че се готви след-
изборна червено-жълта 
коалиция.

– Предизборната битка е 
едно, а следизборните кон-
фигурации – нещо съвсем 
друго. 

В момента и БСП, и 
НДСВ се готвят за една 
решителна схватка за спе-
челването на повече изби-
ратели. Какъв сценарий ще 
се разиграе след това, зависи 

от избирателя. Една голяма 
част от гласоподавателите 
все още не са се определили 
и наистина очакват мача. В 
смисъл, че ще решат за кого 
да гласуват или въобще да 
гласуват в последния мо-
мент. Да не забравяме пре-
зидентските избори през 
2001 година, когато ре-
зултатът се обърна в по-
следната 90-а минута, ако 
продължим във футболен 
дух.

– А има ли троянски 
коне в БСП и НДСВ? 
Заговори се за червено 
лоби в царската партия 
и фракции срещу Ста-
нишев в столетницата.

– Не мисля, че може да 
става дума за подобни 
лобита. Звучи ми малко 
пресилено и прекалено 
конспиративно. Но в поли-
тическото пространство 
се носят подобни идеи в 
резултат на едно вторично 
влияние на обществените 
нагласи. А тези нагласи 
се базират на факта, че 
вероятността да се полу-
чи парламентарно мнозин-
ство център–дясно все по-
вече намалява. И остават 
две алтернативи – абсо-
лютна победа на БСП и 
самостоятелно нейно пра-
вителство или левоцен-
тристка коалиция.

– Предстоящите избори 
не се ли превръщат в 
борба между личности, а 
не между програми?

– Това е главният про-
блем. Всички наблюдатели 

акцентират върху това ка-
къв ще е цветът на бъдещия 
кабинет, а не какви са не-
говите програми или прио-
ритети. Партиите не си 
приличат с програмите, 
защото просто нямат та-
кива. Абстрахираме се от 
външната политика – там 
има пълен консенсус в 
обществото. Пък няма и 
какво вече да се дебатира 
след вчерашното гласуване 
в Европарламента. Бълга-
рия ще влезе в ЕС, но с 
тежки проблеми. От Брюк-
сел постоянно ни кри-
тикуват за съдебната сис-
тема. Но тя не е единст-
веният проблем. Вземете 
образованието, особено 
прогимназиалното – там 
нещата са много тежки. 
Но никой не говори за тези 
конкретни неща.

И аз като наблюдател 
и обикновен избирател 
оставам с усещането, че 
кандидатите за властта се 
занимават само с това как 
ще я спечелят, а не какво 
ще правят след това.

– Къде ще бъдат най-
интересните сблъсъци 
според огласените вече во-
дачи на изборни листи?

– Трудно е да се даде 
точен отговор, защото за-
сега имаме имената само 
от две листи. Но битката 
ще бъде интересна нався-
къде. Да вземем например 
Кърджали, където всички 
депутати в момента са 
от ДПС. БСП хвърля там 
Стефан Данаилов, НДСВ 

отговори с Антония Първа-
нова.

– Кой загуби и кой спе-
чели най-много от от-
каза на НДСВ за обща 
либерална листа с ДПС 
и „Новото време“?

– ДПС не губи нищо 
особено, защото няма про-
блем с 4-процентовата 
бариера. Друг е въпросът, 
че Ахмед Доган не прави 
никога нищо случайно. Той 
държеше на обща листа, 
за да остане балансьор. 
Докато шансовете на „Но-
вото време“ да влезе в 
парламента са нищожни, 
ако не беше се прислам-
чило към ДПС.

– Каква е най-голямата 
изненада, която може да 
поднесе вотът на 25 юни?

– За мен всичко може да 
бъде изненада. Десницата 
например все още не мо-
же да идентифицира елек-
тората си. Там всяка от 
трите формации може 
или да дръпне неочаквано 
много гласове, или да се 
провали. Мен ме притес-
нява нещо друго – да не се 
явят на изборите някакви 
нови конюнктурни коали-
ции, каквито видяхме на 
местните избори. Те могат 
да разпилеят гласовете и 
да повторят ситуацията 
от 1991 година, когато из-
горяха 25% от реалните 
гласове. А това може да 
промени коренно конфи-
гурацията на бъдещия пар-
ламент.
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I.Право на строеж:  
1.В УПИ ІІ от кв.87 по регулационния 

план на Попово за „Гараж № 9“, площ 
19,20 кв.м. Начална тръжна цена 61,44 лв.

2. В УПИ ІІ от кв.87  по регулационния 
план на Попово за „Гараж № 10“, площ 
18,90 кв.м. Начална тръжна цена 60,48 лв.

3. В УПИ ІІ от  кв.87  по регулационния 
план на Попово за „Гараж № 11“, площ 
18,00 кв.м. Начална тръжна цена 57,60 лв. 

4. В УПИ Х от кв.111 по регулационния 
план на Попово за „Контролно-диагно-
стичен пункт“, площ 150 кв.м. Начална 
тръжна цена 480 лв.

II. Продажби: 
1. Урегулиран поземлен имот І от кв.24 

по регулационния план на кв.Невски, 
Попово. Площ 5 465 кв.м. Начална тръж-
на цена 12 023 лв.

2. Урегулиран поземлен имот ХХІІ, 
кад.№ 2745 от кв.155, ул. „Раковска“ № 50 
по регулационния план на Попово. Площ 
495 кв.м. Начална тръжна цена 1 683 лв.

3. Поземлен имот кад.№ 2685, за който е 
отреден УПИ І от кв.154, ул.„П. Волов“ № 
6 по регулационния план на Попово. Площ 
303 кв.м. Начална тръжна цена  1 515 лв.

4. Поземлен имот кад.№ 2402, за който 
е отреден УПИ ХХІІІ от кв.147, бул.„М. 
Маджаров“ № 80 по регулационния план 
на Попово. Площ 372 кв.м, заедно със 
застроената в него сграда, оценена като 

материали. Начална тръжна цена 1 789 лв.
5. Урегулиран поземлен имот ІІ от 

кв.33 по регулационния план на с.Еле-
ново. Площ 1830 кв.м. Начална тръжна 
цена 1 830 лв.

6. Урегулиран поземлен имот І от кв.54 
по регулационния план на с.Посабина. 
Площ 885 кв.м. Начална тръжна цена 
973.50 лв.

7. Недвижим имот, представляващ 
обор с площ 130 кв.м и масивна при-
стройка с площ 53,55 кв.м, находящ се в 
имот № 000688 в местност Под корията 
по плана за земеразделяне на с.Водица. 
Начална тръжна цена 1350 лв. Цената е 
без ДДС.

Търгът ще се проведе на 13 май 2005 
година (петък) в сградата на Община–
Попово, заседателната зала на II етаж, 
9,30 часа. 

Депозити в размер на 10% от начал-
ната тръжна цена ще се приемат в стая 
215 (касата) на Общината до 17 часа на 
12.05.2005 г.

Тръжна документация може да се заку-
пи срещу такса от 20 лева от касата на 
Центъра за административно обслужва-
не на населението.

Оглед на имотите може да бъде из-
вършван всеки работен ден от 9 до 17 
часа до 12.05.05 г.

За информация относно търга – в 
стая 210 на Общината.         

ОБЩИНА–ПОПОВО
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ  

ПРАВО НА СТРОЕЖ И ПРОДАЖБА НА:

в Търговищки избирате-
лен район ще бъде юрис-
тът Ивиян Симеонов. В 
присъствието на съпредсе-
дателите от областното ръ-
ководство на коалицията на 
трите политически сили – 
ССД, ВМРО, БЗНС-НС, 
той беше представен пред 
медиите.

Симеонов е 42-годи-
шен, роден и израснал в 
Търговище. Юридичес-
ката му кантора е специа-
лизирана в създаването и 
консултирането на проек-
ти за съживяване на пред-
приятия с участието на 
външни и вътрешни инвес-
титори. Своята дейност 

Людмила ГАНЧЕВА 

Тези, които не одобряват 
идеята за преразглеждане 
на въпроса за затварянето 
на трети и четвърти блок 
на централата, са по-малко 
от 1%. 

Организаторите от три-
те партии на коалиция 

ВОДАЧ НА ЛИСТАТА НА 
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ“

той вече реализира и в 
Търговище, като съживи 
преди 3 години доведеното 
до фалит общинско радио.

Български народен съюз 
има самочувствието на 
сериозната дясна алтер-
натива в Търговищкия из-
бирателен район. Трите 
партии си поставят за цел 
да изведат обезверените 
от апатията и да пресекат 
еднопартийния диктат в 
икономическата и кадрова-
та политика на областта.

Людмила ГАНЧЕВА

„Български народен съюз“ 
благодарят за активната 
гражданска позиция на 
всички гласували. Събра-
ните бюлетини са изпра-
тени в централния орга-
низационен комитет в сто-
лицата. Целта е да се на-
карат европейските струк-
тури и бъдещото българ-

ско правителство да се 
съобразят с вота на на-
рода. „Ние не сме срещу 
членството на България в 
Европейския съюз, нито 
срещу подписването на до-
говора на 25 април, а за 
достойното влизане на стра-
ната ни в Евросъюза“ – 
заявяват организаторите.

4000 ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 
УЧАСТВАХА В ДОПИТВАНЕТО ЗА АЕЦ
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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. 2-2

• Продавам бали люцерна, тел. 0608/27 115.  8-5
• Продавам, монтирам алуминиева и ПВЦ дограма. 

Справки на тел. 089 8 414 139.  4-4
• Продавам двустранно светещо рекламно тяло, раз-

мери 70х40 см. Цена 70 лв. Тел. 088 6 265 532.  3-3
• Продавам апартамент в Попово, жк „Младост“, 187 

кв.м, до бившия Керамичен техникум. Справки на тел. 
089 8 714 471 и 089 8 714 449. 5-1 

   

ТЕНИС НА МАСА

Благотворителен жест 
към закъсалия в дъното 
на таблицата отбор на „Ко-
нелиано“ направиха фут-
болистите на „Светкавица“ 
седмица преди Великден. 
В един скучен мач, в който 
единствено детински греш-
ки раздвижваха духовете 
на оределите зрители по 
трибуните, търговищките 
футболисти  показаха за се-
тен път, че за тях първен-
ството вече е свършило. 
Явно че и публиката е раз-
брала това, защото само 
стотина човека бяха дошли 
в съботния следобед да на-
блюдават мача, ако това, 
което и двата отбора подне-
соха, може да се нарече 
мач.

Домакините започнаха 
обнадеждаващо срещата 
и в 35 минута Курдов се 
възползва от грешка на за-
щитата и вратаря, за да 
открие резултата – 1:0. В 44 
минута Христов бе изведен 
между двама защитници, 
технично преодоля и врата-
ря за 2:0. Веднага в ответ-
ната атака бе извършен 

ФУТБОЛ

ненужен фаул пред нака-
зателното поле, домакини-
те построиха нещо като 
стена, зад топката застана 
Димитров, а Артакиев са-
мо успя да изгледа вли-
защата в мрежата му топ-
ка – 2:1.

Второто полувреме не 
донесе нищо ново въпреки 
направените смени. Лутане 
по терена и безадресни 
пасове напред. В 60 минута 
един от най-опитните в 
състава на „Светкавица“ 
Р. Стоянов направи безс-
мислен и ненужен фаул в 
наказателното поле и съ-
дията посочи бялата точка. 
Зад топката застана Дяков, 
а ударът му бе точен – 
2:2. Оттук нататък всички 
опити за нещо смислено 
на терена престанаха, а 
влезлият да засили напада-
телната мощ Вълев така 
и не успя да намокри фла-
нелката. 

В следващия ХХV кръг 
на 30 април (събота) от 17 
часа „Светкавица“ гостува 
на един от лидерите в гру-
пата – „Ботев“ (Пловдив). 

„Светкавица“: Артакиев, Арабов, Стоянов, Дамя-
нов, Христов, Курдов (73 – Вълев), Янчев, Мустафов 
(46 – Венков), Великов, Вели, Бейтулов (47 – Хамдиев)

„Конелиано“: Хр. Митов, Асенов, Олегов, Горанов, 
Орманджиев (65 – Петров), Димитров (80 – Вълков), 
Христозов, М. Кръстев (52 – Атанасов), Дим. Кръстев, 
Дяков

Гл. съдия: Димчо Радев
Голмайстори: Курдов 1:0 (35 м.), Христов 2:0 

(44 м.), Димитров 2:1 (45 м.), Дяков 2:2 (60 м. дузпа)
Стадион: „Д.Бурков“ (100 зрители)

„СВЕТКАВИЦА“–
„КОНЕЛИАНО“ – 2:2

ВОЛЕЙБОЛ

Катерина РУСЕВА  

На 20 април в спортния 
салон на поповското учи-
лище „Н. Й. Вапцаров“ се 
проведе втори турнир за 
момичета до 12 години, 
победителят от който се 
класира за полуфинал. 
Един срещу друг се изпра-
виха отборите на ВК „Чер-
ноломец–Попово 98“ и 
ВК „Шумен 05“. След по-
добра игра домакините 
спечелиха мача с резултат 
3:1 гейма и вече очакват 
победителите от другите 
срещи, които ще се прове-
дат по следния регламент:  

Област Търговище
ВК „Черноломец“–
ВК „Омуртаг“
Област Добрич
ВК „Добрич“.
Област Русе
ВК „Дунав“ (Русе)–
ВК „Дием“ (Русе)
Област Варна 
ВК „Варна 2000“, ВК 

„Спартак“ (Вн), ВК „Чер-

но море“ (Вн), ВК „Суво-
рово“.

Област Разгард
ВК „Исперих“.
Област Шумен
ВК „Шумен 05“–
ВК „Калбо“ (Шн)

ВК „Попово“ не се яви с 
представителен отбор.

Всяка област излъчва по-
бедител между отборите на 
нейна територия. Победи-
телят се среща във втория 
турнир с първенеца от дру-
га група, като срещите се 
играят по жребий. Ето как-
во предстои:

1. Област Търговище–
област Шумен (тази сре-

НОВИ УСПЕХИ ЗА ВК 
„ЧЕРНОЛОМЕЦ–ПОПОВО 98“

ща вече е изиграна, като 
за полуфинала се класира 
отборът на ВК „Черноло-
мец Попово 98“).

2. Област Варна–област 
Добрич

3. Област Русе–област 
Разград. 

Победителите от тези 
срещи играят на полуфи-
нал, а класиралият се на 
първо място ще участва на 
финала в София, който ще 
се проведе в продължение 
на пет дена.

Много голям успех по-
стигнаха момичетата от 
волейболния отбор на гим-
назия „Христо Ботев“–
Попово. Те се класираха 
първи на представителен 
турнир в Русе, надигравай-
ки категорично връстнич-
ките си от града домакин 
и от Силистра, което ги 
изпраща на финал в Испе-
рих. От Русе си тръгнаха 
с индивидуални награди 
Стела Александрова – за 
най-добър разпределител, 
и Катерина Русева – за 
най-добър нападател. 

За първи път в спортната 
си история поповската 
гимназия „Хр. Ботев“ е 
представена на финали и от 
момичета, и от момчета.

Заслужава да се отбе-
лежи и фактът, че сред 
десетте най-добри отбо-
ра в България 22 състеза-
тели (финалистите от гим-
назията – момчета и мо-
мичета, и момичетата от 
ОУ „Н. Вапцаров“) от об-
що 30 са възпитаници на 
специалисти от ВК „Черно-
ломец Попово 98“. Трябва 
да се спомене още добрата 
реализация на училищните 
отбори от Попово – от общо 
четири възможни отбора, 
три се класират на финали и 
представят всички области 
от нашия регион.

Димитър СТЕФАНОВ

На 23 април мъжкият 
отбор по тенис на маса 
„Роса 1“–Попово гостува 
на плевенския „Тетрон“ в 
полуфинален плейоф. До-
макините спечелиха  с ре-
зултат 3:1 срещи. През 
това време се разбра, че 
Българската федерация по 
тенис на маса отлага фи-
налните плейофи за по-
късно.

ФИНАЛИТЕ СЕ ОТЛАГАТ
Въпреки първата загуба 

на поповските тенисисти, 
шансовете за финалния 
плейоф не са загубени. Спо-
ред регламента предстои 
втора плейофна среща на 
„Роса 1“ в Попово с плевен-
ския „Тетрон“ на 14 май.

Претендентите за финал-
ния плейоф са „Роса 1“, 
„Тетрон“ (Плевен), варнен-
ският „Корабостроител“ и 
„Академик“–Национална 
спортна академия от София.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО РИБАРСТВО И 

АКВАКУЛТУРИ, ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО „РИБОЛОВЕН 
НАДЗОР“–ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВА
Териториално звено „Риболовен надзор“–Търговище 

съобщава на всички риболовци, че от 25 април 2005 г. до 
10 юни 2005 г. е в сила забрана за риболова. Тя се отнася 
за следните водни обекти в региона: язовир „Ястребино“, 
яз. „Семерци“, яз. „Лисец“, яз. „Горно Козарево“, яз. „Кес-
теняво“, яз. „Съединение“, яз. „Поляница“, всички мик-
роязовири без наематели в областта, Стара река, река 
Камчия и другите реки. 

На водоемите с наематели може да се извършва пла-
тен риболов с билет за любителски риболов.

Глобата по чл. 32 ал. 1 от ЗРА за риболов по време 
на забраната е от 100 до 400 лева.

Телефони за контакти: 0601/6-72-39, 
088 7 212 152, 088 7 212 149, 088 6 735 402.

скара и бира, пред които 
нито за минута опашката от 
хора не намаля. Кебапчета 
и бира, и то в обилни 
количества – какво повече 
му трябва на зажаднелия 
за зрелища български 
младеж в тези оскъдни 
на интересни събития по-
следни години…

Преди откриването на съ-
бора отец Цоньо от гр. Цар 
Калоян освети моторите, 
участващи в програмата 
на събора, и пожела на 

рокерите здраве и безава-
рийно приключване на съ-
стезанията. 

В съборната програма 
бяха включени томбола с 
печалби, конкурс за най-
красив и най-грозен мотор 
и много, много луди игри, 
вдигнали адреналина и на 
участници, и на публика. 
Но „черешката на торта-
та“ бе състезанието на 
скоростната отсечка с тра-
диционна дължина 400 
метра. В това състезание 
взеха участие 30 рокери с 

осем класа машини. Тук 
имаше истинско надпре-
варване с вятъра. Мно-
гобройните зрители, раз-
положили се от двете 
страни на състезателното 
трасе, се насладиха на 
лудата кушия на мото-
рите, чийто рев не се 
вместваше в децибелната 
скала, на майсторството 
на облечените в кожени 
одежди млади момчета, 
влюбени в моторите и ви-
соките скорости.

Заслужава да се отбележи 

добрата организация, при 
която се  проведе  съборът, 
заслугата за което е на 
местното кметство и на 
полицейските органи от 
РПУ–Попово. Беше пред-
видено също  медицинско 
и противопожарно оси-
гуряване. През цялото вре-
метраене на събора не бе 
допуснато никакво нару-
шение на обществения 
ред, състезанията преми-
наха без нито едно произ-
шествие – нещо рядко за 
подобни рокерски изяви с 
неизменното присъствие на 
неограничени количества 
твърд и всякакъв друг ал-
кохол, където дори човеш-
ките жертви не са много 
рядко явление. 

Инициатори и органи-
затори на  рокерския съ-
бор бяха садинските мла-
дежи Григор Рашков и 
Димитър Мерджанов, 
подпомогнати от Милен 
Камбуров от Разград и 
поповчанина Йонко Рай-
чев. Провеждането му се 
осъществи благодарение 
помощта на спонсорите: 
ЕТ „Сиско“, ЕТ „Техно-
хит“, ЕТ „Никони“, фирма 
„Геострой“, ЕТ „Петър 
Петров – Мототехника“, ЕТ 
„Ирко“, ЕТ „Фаверол“, ЕТ 
„Веско Маринов“, ЕТ „Пла-
мен Радев“, ЕТ „Срад“, ЕТ 
„Петър Велчев“, Община–
Попово и съдействието на 
кметството в селото дома-
кин Садина.

РОКЕРСКИ СЪБОР В САДИНА
от стр. 1

По случай 1 май – Международния ден на труда 
и официален празник на КНСБ, поздравявам всич-
ки работещи с пожелание за здраве, щастие и бла-
годенствие.

Координатор на ОбС на КНСБ–Попово 
Магдалена Радева
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НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

ПЕТЪК, 29 април

  6.15 Дързост и красота
  7.00 Денят започва
  9.30  Телепазарен 
 прозорец
  9.45 Национален 
 календар: 
 Разпети петък
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 Мартенски 
 музикални дни–
 Русе`2005
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 2+1
17.50 Вкусно
18.00 Дързост и красота 
18.45 Частен случай
19.00 Седмица с 
 Ивайло Лаков
19.30 10/64 – тв игра
19.50 „Лека нощ, деца!“
20.00 По света и у нас
20.50 Панорама
21.50 „Бригада“, 3 еп.
22.50 Световно отборно 
 първенство по тенис 
 „Фед къп” (жени)
23.20 По света и у нас
23.30 Великата илюзия BG:
 „Ти, който си на 
 небето” (1990 г.)
  1.10 „Пътешествие на 
 сърцето“ (п)
  2.45 Най-красивите 
 градове: Париж  (п)
  3.35 Видеоклипове
  4.00 Седмица (п)
  4.30 Панорама (п)
  5.30 Великата илюзия BG
  
СЪБОТА, 30 април

  7.10 Телепазарен 
 прозорец
  7.25 Документален 
 филм: „Магията на 

 „Тадж Махал – пази-
 телите на мечтата“
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 „Специален доклад“ 
 (Канада, 2002)
22.00 bTV новините 
23.00 „Ченгето в мен”
  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, 29 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 Шеметната Анастасия
15.30 Блясък
16.30 Отдаденост
17.15 СТАР АКАДЕМИ
17.30 Мъжкари
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
  0.30 От местопрестъпле-
 нието. Маями
  1.30 Господари на ефира (п)
  2.00 Фрейзър (п)
  2.30 Документален филм
  3.00 Концерт
  4.00 Кинокласика
  6.00 Блясък (п)
  6.30 Отдаденост (п)

СЪБОТА, 30 април

  8.00 Детска анимация
10.00 „Не винете коалите“

12.50 Великата илюзия BG: 
 „Опасен чар“
14.20 XXVIII международен 
 цирков фестивал в 
 Монте Карло (1част)
15.15 Непозната земя
15.45 Международен тур-
 нир по художествена 
 гимнастика „Приз 
 Жулиета Шишманова“
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30 „Имало едно вре-
 ме...“ – 200 години от 
 рождението на Андер-
 сен (световно тв шоу)
19.50 Детска анимация
20.00 По света и у нас
20.30 Тържествен митинг 
 заря в чест на 129 
 години от Априлската 
 епопея
21.20 Неделна киновечер:
 „След края на света“
23.10 Британски музикални 
 награди „Бритс 2005“
  1.00 „Защита” (САЩ, 2001)
  2.35 „Чай“ (п)
  3.35 Непозната земя (п)
  4.05 Видеоклипове
  4.40 Палитри: Пол Сезан
  5.10 XXVIII международен
 цирков фестивал (п)
 

ПЕТЪК, 29 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 
 животни на планетата“
20.30 Без думи
21.00 Всички обичат Реймънд
21.30 Тя и Той

 българския иконостас”
  7.55 Национален 
 календар: 120 години
 от рождението 
 на поетесата 
 Екатерина Ненчева
  8.00 Дисни!
  8.45 „За животните –  
 с любов”
  9.15 Ала-бала
  9.45 „Децата на Дуранго“ 
 (САЩ, 1997) 
11.15 Памет българска. 
 Априлското въстание
12.00 По света и у нас
12.20 Студио 
 „Частен случай“ 
13.00 „Минута е много“
14.00 Слизането на Божест-
 вения огън в църквата 
 при Божи гроб – 
 пряко от Йерусалим
15.00 Суматоха
15.25 „Повелителят на 
 конете” (САЩ, 1998)
18.10 Документален филм:
 „Мойсей”
19.00 Вижте кой...
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Великата илюзия BG:
  Осъдени души“ 
22.55 Документален филм:
 „При Гроба Господен”
23.30 Празнично Патриар-
 шеско богослужение 
 по случай Възкре-
 сение Христово
   1.00 „Зелена карта“ 
 (САЩ, 2003)
  2.45 Суматоха (п)
  3.10 Видеоклипове
  3.45 Памет българска (п)
  4.30 Документален филм
  6.00 Вижте кой (п)
  6.50 „За животните – 
 с любов“ (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 1 май

  7.25 Бразди
  7.55 Национален календар
  8.10 Дисни!
  8.55 Палавници
  9.55 Национален календар: 
 Априлската епопея
10.00 „Чай: Ако си ангел“ – 
 концерт на Драгомир 
 Драганов
11.00 Празнично богослу-
 жение по случай 
 Второ възкресение
12.00 По света и у нас
12.20 Фолклор

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, 30 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 „Скок във времето“ 
 (САЩ), 1 част
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 „Прелюдия към една 
 целувка“  (САЩ)
22.00 bTV новините 
22.30 „Последен танц“
  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, 1 май

  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 „Скок във времето“
 (САЩ), 2 част
14.30 Най-смешните 
 животни на планетата
15.00 „Часът на Нешънъл 
 Джиографик“: 

 

11.00 „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 „Непоправими щети“
17.00 „Военна прокуратура“
18.00 От местопрестъп-
 лението. Лас Вегас
19.15 Календар
19.45 „Ексклузивно“ 
20.00 Фрейзър
20.30 СТАР АКАДЕМИ
21.30 Календар
21.32 „Старгейт“
23.30 Календар
23.45 Великденска 
 литургия (пряко)
  0.15 „Изгубеният принц“
  2.00 „Непоправими 
 щети“ (п)
  3.30 „Не винете коалите“ 
  4.30 От местопрестъп-
 лението. Лас Вегас 
   5.30 „Военна прокуратура“
  6.00 Изгубеният принц (п)

НЕДЕЛЯ, 1 май

  7.00 Хай-тек (п)
  7.30 Иконостас
  8.00 Детска анимация
10.00 Не винете коалите
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“,  3 еп.
19.45 Ексклузивно
20.00 Фрейзър
20.30 СТАР АКАДЕМИ
21.30 Календар
21.32 „Мисията 
 невъзможна 2“
23.30 Календар
23.45 Кречетало
  0.45 Изгубеният принц (п)
  4.00 Не винете коалите 
 (п)
  5.00 „17 мига от 
 пролетта“ (п) 
  6.30 Музика

На 18 април след прове-
дените в РПУ–Попо-
во оперативно-издирва-
телни мероприятия бе 
разкрито лицето, извър-
шило кражба на елект-
рически мотор от цир-
куляр  няколко дни преди 
това в с. Садина. Като 
извършител на деянието 
е уличен М.Г. (40 г.) от с. 
Садина, община Попово.

•••
На 18 април, около 

6 часа, в района на жп 
спирка – с. Ловец, община 
Търговище, при преми-
наване на жп път е блъс-
ната от движещ се влак 
76-годишна жителка на съ-
щото село. Вследствие на 
произшествието жената е 
починала. По случая е об-
разувано следствено дело.

•••
На 17 април, около 23 

часа, по пътя с. Ковачевец–
Попово, до язовир „Калето“ 
правоспособният водач 
М.П. (24 г.) от с. Ковачевец 
управлявал лек автомобил 

„Москвич“ с търговищка 
регистрация и допуснал 
пътнотранспортно произшест-
вие в резултат на движение с 
несъобразена скорост, като се 
блъснал в крайпътна канавка. 
Водачът е управлявал лекия 
автомобил след употреба 
на алкохол, с концентрация 
в кръвта му 1,29 промила, 
установено по надлежния 
ред с алкотест „Дрегер“. По 
случая е образувано след-
ствено дело във Военна 
прокуратура–Варна. Водачът 
е сержант в РПУ–Попово.

•••
За времето от 17 часа на 

18 април до 7,30 часа на 
следващия ден неизвестен 
извършител е проникнал 
през незатворен прозорец 
в офис на фирма, намиращ 
се в източната част на Тър-
говище, и извършил краж-
ба на касетофон, телефонен 

апарат с бутони и кашон с 
технически и счетоводни 
документи на фирмата. 

•••
За времето от 19 до 

20 април в с. Долна Каб-
да, община Попово, неиз-
вестно лице  прониква в 
незаключена стопанска по-
стройка, собственост на 51-
годишен жител на селото, и 
извършва кражба на 8 агнета 
на неустановена стойност. 
По случая е образувано 
дознание. 

•••
През нощта на 19 срещу 

20 април в с. Бистра, община 
Търговище, неизвестен 
извършител чрез срязване 
е извършил кражба на ме-
ден проводник от 5 меж-
дустълбия с дължина около 
850 м, собственост на 
„Електроразпределение“–
Варна, клон Търговище. 

Кражбата е на неустановена 
стойност. По случая е обра-
зувано дознание. 

•••
На 20 април  за времето 

от 8 до 11 часа в Омуртаг 
неизвестен извършител 
противозаконно е отнел 
лек автомобил марка „ВАЗ“ 
с варненска регистрация, 
собственост на живеещ 
в Омуртаг гражданин. 
Автомобилът е бил паркиран 
в района на кооперативния 
пазар в града.

•••
На 21 април около 3,30 

часа по ул. „Морава“ в 
Търговище правоспособ-
ният водач Е.Х. (24 г.), 
живеещ в с. Падарино, об-
щина Омуртаг, управлявал 
лек автомобил „Ауди“ с 
търговищка регистрация 
след употреба на алкохол, с 
концентрация  в кръвта му 

1,26 промила, установено 
по надлежния ред.

•••
На 23 април в 22,35 

часа в частен дом в Омур-
таг, при получен сигнал за 
нарушение на обществения 
ред, е изпратен автопатрул 
на РПУ в града. 36-годиш-
ният Ш.И. от Омуртаг 
нанесъл удар на единия 
служител от автопатрула, а 
другия блъснал по стълбите. 
Ш.И е задържан за 24 часа в 
полицейското управление 
на основание чл.70, ал. 1, 
т.1 от Закона за МВР. По слу-
чая е образувано бързо поли-
цейско производство.

•••
На 23 април в с. Садина, 

община Попово, около 
23,30 часа правоспособният 
водач Н.В. (30 г.) от Попово 
управлявал мотоциклет 
„SUZUKI“ с търговищка 

регистрация след употреба 
на алкохол, с концентрация 
в кръвта му 1,44 промила, 
установено по надлежния 
ред.

•••
За времето от 23 часа 

на 22 април  до 14 часа 
на 24 април в Търговище 
неизвестен извършител 
чрез взлом на катинар 
на врата проникнал на 
покрива на жилищен блок 
и извършил кражба на 
апаратура и кръгова антена 
за безжична доставка на 
Интернет – собственост 
на фирма „Н. Станчев“. 

•••
На 24 април около 23,30 

часа в с. Глогинка, община 
Попово, в кафе-аперитив 
е възникнал скандал, 
който прераства в сбиване 
между М.Н. (26 г.) от с. 
Кардам, община Попово, 
и В.А. (42 г.) от с. Глогин-
ка, община Попово. В ре-
зултат на сбиването  В.А. 
получава контузни рани 
по лицето.
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От ляво на дясно: мис Прогимназия за ОУ “Н.Й. Вапцаров“ – 
Теодора Стефанова, за ОУ „Л.Каравелов“ – Кристина 

Георгиева и за ОУ „Св.Климент Охридски“ – Марина Георгиева

Симона Рахнева – мини мис Училище и подгласничките й 
Кристина Георгиева и Ебру Антонова

МЕСТЕН 
ВЕСТНИК
брой 16, година II, 2 май 2005 година

• САЛОН •

ДА ПОЧЕРПЯТ 

ИМЕННИЦИТЕ

1 май
Величк/а/о

2 май
Боряна, Борис/лав/а

5 май
Ирина

6 май
Гал/я/ина, Ганка/чо, 
Гергана, Георги, Гинка, 
Гиргин/а, Живко/а

8 май
Тома

11 май
Кирил, Методи

9 май
Мехмед Бодев – 
общински съветник

Цветан Стайков – 
кметски наместник на 
с. Горица

10 май
Манчо Кънев– кмет на 
с. Зараево

Стефан Томанов – 
кметски наместник на 
с. Баба Тонка

ЧЕСТИТ ВЕЛИКДЕН
„ГАЗОСНАБДЯВАНЕ–ПОПОВО“  АД 

поздравява своите настоящи и бъдещи клиенти 
с празника и им пожелава здраве и щастие!

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ВАШИЯ КОМФОРТ ПРЕЗ ЛЯТОТО!

Само до 31 май 2005 г. всеки, 
сключил Д оговор за присъединяване 

и Договор до ключ, 
получава160 лева отстъпка!

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

  И още – допълнителни отстъпки и награди!

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

За повече информация заповядайте в търговския център на 
„Газоснабдяване–Попово“ АД и на телефони: 0608/2-38-74 и 2-27-22

Два бяха те в Попово през 
миналата седмица, органи-
зирани от фотостудио 
„Грация“–Разград. Прове-
доха се в Дома на култу-
рата при голям интерес. 
Съорганизатор на атрак-
тивната проява бяха от-
дел „Култура“ и отдел „Об-
разование“. 

След предварителна се-
лекция 54 малки госпожици 
от 6 до 12 години от ОУ 
„Н.Й. Вапцаров“, ОУ 
„Св. Климент Охридски“ 
и ОУ „Л. Каравелов“ се 
явиха на конкурса „Ми-

НОВИ 
КОНКУРСИ 
ЗА КРАСОТА

ни мис Училище“. Те  де-
филираха на сцената в 
спортни и официални об-
лекла, позираха пред фо-
тообектива на професио-
нален фотограф. Жури с 
председател Иван Хрис-
тов, официален предста-
вител на модна агенция 
„Визаж“ за Североизточна 
България, преценяваше 
тяхната външност и артис-
тизъм. Класирането, което 
им дава право на участие в 
по-горен етап на конкурса 
в Разград, е следното:

Мини мис ОУ 
„Н.Й.Вапцаров“ – 

Моника Радева

Мини мис ОУ „Св.
Климент Охридски“ – 
Денислава Димитрова

Мини мис ОУ  
„Л. Каравелов“ – 
Силвина Минева 

Най-високата титла „Ми-
ни мис Училище“ заслужи 
Симона Рахнева, нейни под-
гласнички станаха Крис-
тина Георгиева и Ебру 
Антонова.

Заедно с отличените 
още седем красиви деца от 
Попово бяха определени 
да представят града ни на 
конкурс през месец юни.  

Вторият конкурс, съ-
стоял се на 27 април, пот-
върди впечатлението, че 
в Попово растат красиви 
момичета, артистични и 
със самочувствие. Все пак  
журито трябваше да из-
бере от всичките 53 само 
няколко. Мис Прогимназия 
за ОУ „Л.Каравелов“ стана 
Кристина Георгиева, за ОУ 
„Н.Й. Вапцаров“ – Теодора 
Стефанова и за ОУ „Св.
Климент Охридски“ – Ма-
рина Георгиева.

Мис Прогимназия–Попо-
во 2005 стана Мая Радева, 
нейни подгласнички са 

Диана Димитрова и Мо-
ника Младимирова. Спе-
циалната награда на жу-
рито бе отредена за Си-
бел Гюнаева.  Всички на-
градени и още шест мо-
мичета ще представят гра-
да ни в следващия етап на 
конкурса, организиран от 
агенция „Визаж“. 

От ляво на дясно: мини мис ОУ ”Н.Й.Вапцаров” – Моника 
Радева, мини мис ОУ “Св.Климент Охридски” – Денислава 

Димитрова, мини мис ОУ “Л. Каравелов” – Силвина Минева

Мая Радева – мис Прогимназия и подгласничките й Диана 
Димитрова и Моника Младимирова

РОЖДЕНИЦИТЕ

предлага
подаване на данни към 

НОИ и по ДДС 
с помоща на:

УНИВЕРСАЛЕН 
ЕЛЕКТРОНЕН  ПОДПИС
Безплатно инсталиране 

и обучение

За контакти: Търговище  
ул.„П.Р. Славейков” № 47,  

тел. 0601 6 46 23    
www.b-trust.org

ФЕСТИВАЛ 
НА ЛЮЛЯКА

Община–Търговище ор-
ганизира на 1 май фести-
вал на люляка в местността 
Пропастна. Фестивалът 
е част от дейността по 
проект „Създаване на ин-
фраструктура за развитие 
на екотуризъм в общините 
Търговище и Велики Прес-
лав“, финансиран от Ев-
ропейския съюз.

Празникът предлага на 
гражданите и гостите на 
Търговище на Великден да 
бъдат заедно сред природата, 
а най-грижовните след 
това ще направят демонст-
рационно почистване на 
гората, за което са осигу-
рени помощни средства. 
Предвиден е конкурс за 
най-вкусен козунак и най-
красиво великденско яйце. 
Екодефиле на малчугани 
от ОДЗ „Пчелица“ ще 
разкрие как с фантазия и 
отпадъчни материали се 
постига моден ефект. В 
местността Пропастна ще 
финишира международният 
шампионат по ориентиране, 
организиран от търговищкия 
клуб „Вариант 5“. Очаква 
се над 1000 състезатели от 
цяла Европа да присъстват 
за първи път на Великден 
по български. Фестивалът 
на люляка ще завърши с кон-
церт на децата от „Шарено 
герданче“ и „Рождество 
Христово“. 


