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www.popovo.bg

за контакти: 
0608/2-15-80

Рицар Нет

www.knightbg.org

Във връзка със зачести-
лите напоследък сигна-
ли за контрабанден внос 
и реализация на вносна 
селскостопанска продук-
ция (най-вече плодове 
и зеленчуци) в страна-
та, при което тези сто-

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

088 9 516 878

Готовите дамски и детски облекла се гладят и пакетират в 
довършителния участък с ръководител Марияна Кръстева.

ДРУЖЕСТВОТО 
ИМА МЯСТО В 
ОБЩИНСКАТА  
ИКОНОМИКА

„СПОРТ“ АД НА 60 ГОДИНИ

на стр. 3

ОБЩИНА–ПОПОВО

Община–Попово обявява 5 (пет) свободни работ-
ни места за специалисти със средно или висше ико-
номическо образование в звено „Местни данъци и 
такси“, за които ще се проведе събеседване на 26 
май 2005 година от 10 часа в зала 205 на Община–
Попово.

Необходими документи,  
които кандидатите трябва да представят:

1. Молба до работодателя;
2. Копие от диплома за завършено образование;
3. Автобиография.

Документите се подават в деловодството на Об-
щина–Попово – Център за административно и ин-
формационно обслужване на гражданите, в срок 
до 20 май 2005 г.

Йовка ИВАНОВА

На 8 май във Велико 
Търново се проведе тазго-
дишното издание на Ста-
ропланински събор „Бал-
кан фолк 2005“. Според 
специалистите този фес-
тивал е най-престижният 
в Европа за традиционни 
народни изкуства. На та-

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ 
ОТ „БАЛКАН ФОЛК 2005“

зи изява взе участие и 
женската битова група от 
Народно читалище „Разви-
тие“ в с.Дриново, община 
Попово, изпълняваща пес-
ни от Разложкия край.

Заслужава да се отбележи 
запомнящото се предста-
вяне на дриновчанки, кои-
то направиха впечатление 
с оригиналните се песни и 

КОНТРАБАНДЕН 
ВНОС И ПРОДАЖБА 
НА ПЛОДОВЕ И 
ЗЕЛЕНЧУЦИ ки не са придружени със 

сертификати за произход 
и годност и са без пла-
тени мита и такси, на тери-
торията на област Тър-
говище в продължение на 
десет дни бяха извършени 
34 проверки на търговски 

обекти, извършващи дей-
ности по складирането 
и продажбата на такава 
продукция. Проверките 
са реализирани от служи-
тели от сектор „Икономи-
ческа полиция“ при 

на стр. 2

на стр. 2
ДЕВЕТ 
ДЕМО-
ПРОЕКТА 
ЩЕ СЕ 
РЕАЛИ-
ЗИРАТ В 
ПОПОВО 
И ОПАКА

на стр. 2
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РДВР–Търговище съвмест-
но със служители на Те-
риториална данъчна ди-

Мария КАРАГЯУРОВА –
Пресцентър на Област-
на администрация–
Търговище

През изминалата седми-
ца се получи писмо от Ми-
нистерството на регионал-
ното развитие и благоуст-
ройството, в което се по-
сочват одобрените за тери-
торията на област Търгови-
ще демонстрационни проек-
ти  на трети тур. Те са насо-
чени към малки населени 
места, в които досега няма 
реализирани проекти. Одоб-
рени са общо 24 проекта 
на общини и инициативни 
групи на обща стойност 
269 602 лв.

На територията на общи-
на Търговище ще се реа-
лизират 8 проекта, в общи-
на Омуртаг – 6. В Поповска 
община ще се извършват 
строително-ремонтни дей-
ности по 5 проекта, в Опа-
ка – 4 и в Антоново – 1.

КОНТРАБАНДЕН ВНОС И ПРОДАЖБА 
НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

от стр. 1 рекция, на Комисията по 
търговия и защита на по-
требителите и на Регионал-
ната инспекция по опаз-

ване и контрол на здравето 
(РИОКЗ).

По информация на Прес-
центъра на РДВР–Тър-
говище в резултат от из-
вършените проверки са съ-
ставени 11 акта по Закона 
за храните и по Наредба 
№ 4 на Министерството 
на финансите (относно 

Милена НАНЕВА

И тази година в Панагюрище тържествено бе отбе-
лязана 129-годишнината от Априлското въстание. В 
честванията взеха участие и членовете на ДНВ „Обо-
рище“ от областите Търговище, Разград, София, Враца 
и Перник, водени от пламенния патриот и лидер на 
Движението Тошо Пейков (предложен от Симеон Сакс-
кобургготски за водач на листата на НДСВ в област Тър-
говище).

Своята признателност към делото на априлци изрази 
и министър-председателят на Република България – 
Симеон Сакскобургготски, който с вълнение, с израз на 
дълбока радост проследи гордо развяващите се знамена 
на ДНВ „Оборище“! 

ТЪРЖЕСТВА В ПАМЕТ НА 
АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ
• Симеон Сакскобургготски и Тошо Пейков 

се преклониха пред подвига на априлципродажба на стоки и услу-
ги чрез електронен ка-
сов апарат с фискална па-
мет) за установяване на 
административни наруше-
ния, като най-често среща-
ните нарушения на терито-
рията на областта са: лип-
са на сертификати за про-
изход на предлаганите 
стоки и неиздаване на ка-
сов бон на купувача. Санк-
ционираните обекти се на-
мират на общинските па-
зари в градовете Търго-
вище, Попово и Омуртаг. 

МВ

Мария КАРАГЯУРОВА

Стартира официалната 
промоция на  проектите, 
финансирани по грантова 
схема PHARE BG 0202.02, 
„Развитие на българския 
екотуризъм“. Кампанията 
се провежда през този 
месец в рамките на шест 
представяния. Първото бе 
на 10 май 2005 година в 
Габрово.

Проектът за развитие на 
българския екотуризъм се 
финансира по Програма 
ФАР, финансов меморан-
дум 2002, и  цели осигу-
ряване на техническа и 
финансова подкрепа за по-
добряване качеството и 
конкурентоспособността 
на екотуризма в Бълга-
рия. Дирекция „Предпри-
съединителни програми 
и проекти“ от Министер-
ството на икономиката е 
звено за изпълнение на този 
проект, а Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройството е ин-
ституцията, отговорна за 
сключване на договорите. 
Техническата помощ към 
проекта се изпълнява от 
консултантски екип към 
консорциум „Български 
екотуризъм“. 

Общата сума по проект 
PHARE BG 0202.02 „Раз-
витие на българския еко-
туризъм“ е 4,9 млн. евро. 
От тези средства 3,8 млн. 
евро са по Програма 

ОФИЦИАЛНО 
ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА ПРОЕКТИТЕ 
ЗА РАЗВИТИЕ 
НА ЕКОТУРИЗМА

ФАР, а 1,1 млн. евро са 
от националния бюджет. 
Финансирани са 27 проек-
та на обща стойност 
4 978 915 евро, включваща 
и собствения принос на из-
пълнителите.

Основната цел на проек-
та е да осигури устойчив 
растеж в туристическия 
сектор чрез подобряване 
позициите на българската 
туристическа индустрия 
на международния пазар. 
Дейностите в  рамките на 
проект PHARE BG 0202.02 
„Развитие на българския 
екотуризъм“ предвиждат 
подобряване качеството 
на инфраструктурата, по-
вишаване потенциала на 
туристическите съоръже-
ния, създаване на благо-
приятни условия за бизнес 
в съответните области. 

На  12 май в Търговище 
се състоя представянето на 
проектите за Североизто-
чен регион на планиране:

– „Създаване и промо-
ция на иновационен мар-
кетингов екотуристически 
продукт „На границата на 
Предбалкана и Дунавската 
равнина – равнините на 
приключенията“. Стой-
ността на проекта е  
190 000 евро. 

– „Създаване на инфра-
структура за  развитие 
на екотуризма в общини 
Търговище и Велики Пре-
слав“. Стойността е близо 
230 000 евро.

Маруся МИЛУШЕВА

„Няма нормално мислещ 
човек, който на 9 май да не 
сведе глава пред  паметта 
на милионите жертви, да-
дени в борбата срещу хит-
лерофашизма през най-
кръвопролитната война, 
водена от човечество-
то“ – с тези думи замест-
ник-председателят на 
Съюза на ветераните от 
войните в Попово Тихомир 
Трифонов откри срещата, 
организирана по повод 60-
годишнината от края на 
Втората световна война. 
Със ставане на крака и ед-
номинутно мълчание съ-
бралите се в залата на 
Дома на културата преки 
участници  в бойните 
действия преди шест десе-
тилетия, други граждани и 
гости, между които и кметът 
на общината д-р Людмил 
Веселинов, отдадоха по-
чит на загиналите в име-
то на свободата и демо-
крацията.

За победния ход на Чер-
вената армия и включ-
ването на България в ан-
тихитлеровата коалиция 
говори полк. Трифон Три-
фонов, бивш началник на 
Търговищкия гарнизон.  
Той припомни, че стра-
ната ни е дала 39 000 свид-
ни жертви в трудния по-
ход към Берлин, които 
никога не трябва да бъдат 
забравени.

Поздрав към ветераните 
по случай Деня на победата 
поднесоха съставите от До-
ма на културата, които из-
пълниха популярни руски 
песни за войната, българ-
ски и руски народни тан-
ци. 

ПОМНИМ 
9 МАЙ!

ЗАСЛУЖЕНО 
ПРИЗНАНИЕ ...

доброто им изпълнение. 
За техния принос за про-
веждането и утвържда-
ването на старопланин-
ския събор „Балкан 
фолк“, битовата група бе 
удостоена със званието 
„лауреат“. 

Ръководството на събо-
ра препоръча изявите на 
певиците от Дриново да 
бъдат излъчени по елек-
тронните медии в стра-
ната.

от стр. 1

ОБЩИНА–ПОПОВО

ЗАПОВЕД 
На основание чл.35 от ЗОС, чл.68, ал.1 от Наредбата 

за реда за  придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община–Попово, във връзка 
с решение № 38 по протокол №19/14.04.2005 г. на 
ОбС–Попово

ЗАПОВЯДВАМ:
Да се открие процедура по провеждане на търг с яв-

но наддаване за продажба на общинска земеделска 
земя, съставляваща: 

1. Имот № 000394, по плана за земеразделяне на 
с.Паламарца, пасище, мера. Площ – 14,661 дка. Начал-
на тръжна цена 1613 лв.

2. Имот № 015161 по плана за земеразделяне на кв. 
Невски, м. До село. Площ – 0,551дка. Начална тръжна 
цена 165 лв.            

3. Имот № 029001 по плана за земеразделяне на 
с.Светлен, м. Карашлък. Площ – 39,780 дка. Начална 
тръжна цена 2824 лв.            

Търгът ще се проведе на 26.05.2005 г. (четвъртък) в 
сградата на Община–Попово, заседателната зала на II 
етаж от 10 часа. 

Депозити в размер на 10% от началната тръжна цена 
ще се приемат в стая 215 (касата) на Общината до 17 
часа на 25.05.2005 г.

Тръжна документация може да се закупи срещу такса 
от 20 лева от касата на Центъра за административно 
обслужване на населението.

За информация относно търга – тел. 40 210 или 
стая 210 на Общината.                          

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО  
д-р Л.ВЕСЕЛИНОВ

полк. Тихомир Трифонов

ДЕВЕТ ДЕМО-
ПРОЕКТА ЩЕ 
СЕ РЕАЛИ-
ЗИРАТ В 
ПОПОВО 
И ОПАКА
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През месец май на далечната 1945 година в 

Попово е учредена кооперация „Първи май“. Тя 
започва  своята производствена дейност с един 
отдел – поръчки на мъжко горно облекло, като в 
края на същата година е разкрит и отдел за рокли. 
По-късно влизат в действие и нови участъци – 
плетачен за долно мъжко и дамско облекло.

През 1971 година ТПК „Първи май“ става дър-
жавно предприятие и се преименува във фабрика 
„Първи май“ на подчинение на ДСО „Младост“. 
Тя е единственото шивашко предприятие в стра-
ната, изработващо всички видове спортни облек-
ла.

Със заповед на тогавашното Министерство на 
леката промишленост през 1978 година към по-
повското шивашко предприятие се присъединява 
фабрика „Янко Кръстев“–Садина и фабрика „Пър-
ви май“ е преобразувана в завод, който от 1981 го-
дина е с името „Спорт“. През 1991 година, на 
основание Указа за стопанска дейност, заводът 
става държавна фирма „Спорт“ с предмет на 
дейност производство и търговия на облекла за 
спорт и свободно време. Една година по-късно 
дружеството е преобразувано в еднолично с огра-
ничена отговорност, през 1996 година става 
ЕАД, като се запазва предметът на дейност.

След проведената масова приватизация през 
1997 година, дружеството става частна соб-
ственост, като основен акционер се явява при-
ватизационен фонд „Развитие“.

Корпорация развитие е 
учредена през април 1993 
година в София като ин-
вестиционен фонд „Разви-
тие“. Тя е първият опит 
след 1989 година в Бълга-
рия да се управлява свобод-
но събран капитал от го-
леми финансови институ-
ции и няколко хиляди дреб-
ни акционери. Впоследст-
вие фондът се преобразува 
в холдинг и от 1999 година 
носи името корпорация 
„Развитие“. Акции в „Раз-
витие“ притежават банка 
ДСК, ДЗИ, ОББ.

От създаването си досега 
корпорация „Развитие“ е 
приключвала всяка финан-
сова година с печалба. Тя 
е единственото дружество 
в страната, което десет по-
редни години изплаща ди-
виденти на акционерите 
си.

Корпорацията се управ-
лява от Съвет на дирек-

КОЯ Е КОРПОРАЦИЯ „РАЗВИТИЕ“?
торите, който се състои от 
трима работещи директо-
ри. Главен мениджър е г-н 
Александър Александров, 
доктор по икономика. В си-
стемата на корпорацията 
влизат 30 дружества с 
около 1200 заети в девет 
населени места (Варна, 
Сливен, Габрово, Попово, 
Първомай, Малко Търново, 
Стара Загора, Омуртаг) с 
център в София.

Мисията на компанията 
е да поддържа дългосрочно 
и устойчиво развитие в уп-
равлението на капитала с 
цел увеличаване стойност-
та на акциите и доходите на 
акционерите. Цялостната 
система на Корпорацията 
включва следните дейнос-
ти:

• Инвестиране, инвести-
ционно посредничество, 
финансова дейност;

• Информационни техно-
логии, издателска дейност, 

полиграфия, рекламна дей-
ност;

• Инженеринг и произ-
водство на транспортни и 
на складови системи;

• Производство и търго-
вия с текстилни изделия, 
трикотаж, готови облекла, 
чорапи;

• Производство на уни-
кални облекла.

Корпорация „Развитие“ 
е социално отговорна ком-
пания, която има поведе-
ние на добър корпорати-
вен гражданин. Тя разви-
ва и постоянна благотво-
рителна линия, насочена 
към деца и юноши, лишени 
от родителска грижа и в не-
равностойно положение. 
„Развитие“ организира съ-
що инициативи, които под-
помагат българската кул-
тура и запазването на  кул-
турно-историческото на-
следство.

„СПОРТ“ АД НА 60 ГОДИНИ

ДРУЖЕСТВОТО 
ИМА МЯСТО В 
ОБЩИНСКАТА 
ИКОНОМИКА
• ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА Е КУПЕНА НОВА ТЕХНИКА ЗА 50 ХИЛ. ЛЕВА
• ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ ДИВИДЕНТИ НА АКЦИОНЕРИТЕКирил ЖЕЧЕВ

На 27 април т.г. попов-
ската шивашка фирма 
„Спорт“ АД отбеляза 60 
години от създаването 
си и 12 години от учредя-
ването на холдинг „Раз-
витие“ (днес – корпора-
ция „Развитие“) – мажори-
тарен собственик на дру-
жеството, притежаващ 97 
на сто от неговия капитал.

През последните годи-
ни фирма „Спорт“ АД е 
специализирана в произ-
водството на дамски и 
детски трикотажни облек-
ла. Работи се почти из-
цяло на ишлеме, като пре-
обладаващата част от из-
работваните облекла са 
предназначени за запад-

ните пазари, а на вътреш-
ния пазар се реализират 
минимални количества 
шивашки изделия.

През последните години 
дружеството успя да прео-
долее икономическите 
затруднения, в които бе-
ше изпаднало, и изпъл-
нява ритмично производ-
ствените си задачи. Изми-
налата 2004 година бе 
добра за колектива и при-
ключи с печалба. Сега пред-
приятието няма никакви 
задължения нито към дър-
жавата, нито към някого 
от партньорите си. Нещо 

повече – на проведеното 
наскоро годишноотчетно 
събрание бе взето решение 
за изплащане дивиденти 
на акционерите. Стабили-
зирането на „Спорт“ АД 
се дължи най-вече на по-
мощта – финансова и вся-
каква друга, оказвана от 
корпорация „Развитие“.

През първото тримесе-
чие на настоящата година 
също е реализирана пе-
чалба. Дружеството под-
държа партньорски връзки 
с известни западни фирми, 
като испанската „Зара“, 
германската „Лигелинд“ 
и др. 

Инвестирането в нова 
техника е неотменна част 
от  икономическата поли-
тика на дружественото ръ-

ководство. Целта е продук-
цията на предприятието да 
е конкурентноспособна и 
да отговаря на световните 
изисквания в шивашкия 
бранш. За изминалите ме-
сеци на тази година в дру-
жеството са закупени спе-
циализирани машини за 
около 50 хил. лева със 
средства, отпуснати от кор-
порацията.

Днес в „Спорт“ АД ра-
ботят 150 души. През 
миналата година и през 
първите месеци на на-
стоящата съкращения на 
производствен персонал 

не е имало, а точно обрат-
ното – непрекъснато се 
търсят нови изпълнител-
ски кадри. Периодично 
се организират курсове 
за обучение на шивачки. 
По програма „Фар“ в дру-
жеството са назначени 
на работа шивачки,  оси-
гурени са също работни 
места за млади момичета 
по предприсъединителни-
те фондове. 

• „Спорт“ АД има свое-
то място в общинска-
та икономика – казва ди-
ректорът на дружест-
вото г-жа Софка Стоя-
нова. – Все пак ние осигу-
ряваме препитание на 

150 семейства, което ни-
как не е малко в тези 
трудни години на преход. 
Фирмата ни е една от най-
дългогодишните в района, 
с традиции в шивашкото 
производство. Тук работят 
опитни работници и спе-
циалисти, основните кад-
ри са много добри про-
фесионалисти, което е доб-
ра предпоставка за бъде-
щото развитие на пред-
приятието, когато стра-
ната ни стане член на го-
лямото европейско семей-
ство. Истина е, че всич-
ко, което сме постигна-

ли през последните годи-
ни, е станало възможно 
благодарение на помощ-
та, оказвана ни от корпо-
рация „Развитие“. Мени-
джърският екип и ръко-
водството на компанията 
осигуряват финансово дру-
жеството и ни подпома-
гат в решаването на про-
изводствените задачи. Без 

съдействието на Корпо-
рацията и отпуснатата ни 
кредитна линия нямаше 
да бъде извършено пре-
устройство на парната ин-
сталация в газова, няма-
ше да бъде осъществен ре-
монт на санитарните въз-
ли. Постоянно инвестира-
ните финансови средст-
ва в осъвременяване ма-

шинния парк на предприя-
тието красноречиво илюст-
рират отношението на кор-
порация „Развитие“ към 
съдбата на поповската фир-
ма „Спорт“ АД и са по-
твърждение на икономи-
ческата º политика за оси-
гуряване стабилна пер-
спектива на дружеството 
за в бъдеще. 

В кроялния участък с ръководител Албена Йосифова се правят заготовките за различните видове 
изделия, осигуряващи ритмичната дейност на останалите производствени звена в предприятието.

В шивашкия цех през тези дни се изработват облекла за испанската фирма „Зара“.
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На 10 май в Дома на кул-
турата–Попово  се проведе 
общински преглед за из-
лъчване на участници в 
ІХ национален събор за 
автентичен фолклор в Ко-
привщица. Обичаи, песни 
и задявки, характерни за 
техните населени места, 
представиха певчески гру-
пи, ансамбли и индивидуал-
ни изпълнители от Славя-
ново, Светлен, Паламар-
ца,Садина, Дриново, Ко-
нак и Попово. 

Петчленно жури с пред-
седател Петя Габровска, 
главен експерт в отдел 
„Култура“ в Ощината, опре-
дели класиралите се за на-
ционалния събор. На пър-
во място това е женската 
група за автентични песни  
при НЧ „Развитие“–с. Дри-

Светослава РУСЕВА

В културната програма на 
традиционния търговищки 
панаир беше включен и 
концертът промоция на 
новия диск „Носталгия“ 
на инструменталиста сак-
софонист Анатолий Ва-
пиров. Съдържанието му – 
произведения от различни 
автори и епохи.

В концерта имаше всич-
ко за съкровените мигове 
на всеки човек – от мъка-
та по родния бряг до щаст-
ливата мъжка сълза за ро-
дения син и болката по из-
губен приятел и щастие. 

Според критиците със 
своята артистична чувст-
вителност Анатолий Ва-
пиров успява да улови 
вечните неща от живота 
и да ги пречупи през соб-
ствения си свят на творец 
и музикант.

КОНЦЕРТ НА 
АНАТОЛИ 
ВАПИРОВ

ДА Е ЖИВА И ЗДРАВА!
102 НЕ СА ТОЛКОВА МНОГО!

БАБА ЯНА ХРИСТОВА 
ОТ С.ПАЛАМАРЦА 

НАВЪРШИ

102 ГОДИНИ!

К. СВЕТОСЛАВОВ

На 11 май – Деня на со-
лунските братя Кирил и 
Методий, който се отбе-
лязва в страната ни и като 
Празник на библиотекаря, 
в поповското читалище 
„Св.св. Кирил и Методий“ 
се състоя малко тържест-
во по повод представя-
нето на новата книга на 
писателя Никола Гаговски 
„Преживелици“. Присъст-
ваха авторът, съпругата 
му Ваня, главният експерт 
в отдел „Култура“ при Об-
щината г-жа Петя Габ-
ровска, почитатели на сло-
вото от общината.

Секретарят на читали-
щето г-жа Росица Христо-

„ПРЕЖИВЕЛИЦИ“ НА 
ПИСАТЕЛЯ НИКОЛА ГАГОВСКИ

ва откри срещата и по-
здрави дошлите на нея 
библиотекарки от община-
та с техния празник, след 
което Славчо Николов – из-
дател на последната кни-
га на Никола Гаговски, я 
представи пред присъст-
ващите. „Тази книга пре-
мина през сърцето ми с 
много любов – сподели 
той. – Най-ценното в нея е, 
че тя завещава на идните 
поколения избора на път в 
живота“. Г-н Николов бла-
годари на Община–Попо-

во за оказаната финансова 
помощ, без която тази кни-
га не би видяла бял свят.

Авторът Никола Гагов-
ски определя своята по-
следна книга накратко 

като: „топли и светли – 
слънчеви преживелици. 
И до днес избликват и 
обогатяват моя живот. 
Те са най-ценните ми 
творчески награди, с 
които ще се гордея до 
края на земните си дни. 
Разказах ги искрено и с 
обич и ги посвещавам на 
милата си внучка Весела, 
на скъпата си дъщеря Ро-
сица и любимата си съ-
пруга Ваня, които ми под-
сказаха идеята за тяхното 
създаване“.

Присъстващите на сре-
щата почетоха с едноминут-
но мълчание паметта на ро-
дения в с.Светлен писател 
и литературен критик Лю-
бомир Стаматов, починал 

Театралната формация към „Младежки център–По-
пово“ направи своите първи фестивални стъпки в Топо-
лоград на Балканския фестивал на любителските коме-
дийни театри.

Постановката „100 грама атракция“ бе посрещната из-
ключително радушно от публиката. А според журито 
всички млади актьори са ярки индивидуалности и при-
тежават потенциал за по-крупни изяви.

Театралното бъдеще на формацията предстои.

ново с ръководител Йов-
ка Иванова. След тях в 
класацията е сборна гру-
па за балканджийски фолк-
лор при НЧ „Люба Ве-
лич“–Славяново с ръково-
дител Ганка Лазарова и 
изпълнителите Радка Кру-

мова, Койчо 
Ненков и Бон-
ка Стоянова. 
Група за бело-
морски автен-
тичен фолклор 
при НЧ „Гар-
шин“–с. Свет-
лен с ръководи-
тел Станка То-
дорова, група 
за капански ав-
тентични песни 
при Клуб на 
п е н с и о н е р а –
с. Паламарца 
с ръководител 
Петко Тодоров 

Певческата група от  село Дриново с:

ЗАСЛУЖЕН ПРИЗ ОТ 
„БАЛКАН ФОЛК“

СДРУЖЕНИЕТО НА ЛОВЦИТЕ 
И РИБОЛОВЦИТЕ В ПОПОВО

обявява свободно работно място за
РЪКОВОДИТЕЛ ПО ЛОВА И РИБОЛОВА,

 за което  ще се проведе събеседване 
на 25 май 2005 г. от 18 часа в сградата на Сдружението.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

• образование: висше – лесоинженер, селско стопан-
ство, ветеринар, екология, икономика, инженерно-тех-
ническа специалност;

• 5 години стаж по специалността;
• управленски опит.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО 
КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ

1. молба до работодателя;
2. копие от диплома за завършено образование;
3. автобиография.
Документите се приемат в Сдружение на ловците и 

риболовците–Попово, ул. „Цар Освободител“ № 1, в 
срок до 25.05.2005 г. до 12 часа.

МАЛКИ 
ОБЯВИ

• Продавам бали лю-
церна, тел. 0608/27 115.  
8-6

• 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. 5-2 

• Продавам нова дву-
етажна къща 120 кв. м 
със завършен първи етаж, 
един декар двор, геран, 
стопански постройки и 
овощна градина в кв. Сея-
чи, Попово, за 15 хил. ле-
ва. Справка – кв. Сеячи, 
Цонко Пенчев и на тел. 2-
51-59, дядо Владо.

• Продавам двустаен, 
мебелиран апартамент 
в кв. Младост, ІІ етаж. 
За справки: 034/443021, 
608/23650 или 089 9 119 
398. 9-2

ПЪРВИ И В ОБЩИНСКОТО 
НАДПЯВАНЕ

и Капански ансамбъл при 
читалище „Съединение“–
с.Садина с ръководители 
Василка Петрова, Недялка 
Милева и Георги Георгиев, 
както и певицата от Конак 
Атанаска Добрева също 
ще представят общината 

ни на голямото надпяване 
и надиграване през месец 
август. Капанският хумор 
там ще представи Гергана 
Христова. 

Всички участници в об-
щинския преглед получиха 
грамоти, а наградените – и 
парични награди. Специа-
листи от журито дадоха и 
своите препоръки към из-
пълнителите за още по-доб-
ро представяне на събора.
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По инициатива на кме-
та на общината д-р Люд-
мил Веселинов на 11 ап-
рил в Попово се учреди Об-
щински училищен парла-
мент. Идеята е младите 
хора да се включат по-ак-
тивно в обществения жи-
вот, да се учат да деба-
тират по проблемите, кои-
то ги вълнуват, да форму-
лират предложения и  да 
поемат своята част от от-
говорността за тяхното ре-
шаване. Очакват се све-
жи, нестандартни идеи, 
които да подобрят и обога-
тят живота на учениците 
и младите хора от общи-
ната.

УЧИЛИЩЕН ПАРЛАМЕНТ 
СЕ УЧРЕДИ 
В ПОПОВО

Ина Сашева
45 от всички 46 делеги-

рани представители на учи-
лищата в Попово присъст-
ваха на учредителното за-
седание, което ръководи 

председателя на Общин-
ския съвет Емел Раси-
мова.

Като начало г-жа Раси-
мова запозна учениците с 
органите на местна власт 
в Общината и след това на 
практика им показа как се 
води пленарно заседание. 

С пълно мнозинство бе 
приет Правилник за орга-
низацията и дейността 
на Общинския училищен 
парламент. Изборът на 
председател на новоучре-
дения училищен орган 
стана с тайно гласуване. 
От тримата  предложени 
кандидати 25 гласа в своя 
подкрепа получи Ина Са-
шева, която стана първият 

председател на поповския 
ученически парламент. Тя 
е ученичка от ІХ-г клас 
в гимназия „Христо Бо-
тев“.  От всички други учи-
лища бе избран по един 
заместник-председател. 

В края на май ще е след-
ващото заседание на учи-
лищния парламент.

Ивелина АНДРЕЕВА

За  поредна година, за гор-
дост на родителите и удов-
летворение на учителите 
си, ученици от училище 
„Европа“ заеха достойно 
място в класацията на най-
добрите!

И тази година училища 
„Европа“ организира по-
редното си 11 издание 
на  националната олим-
пиада по английски език.  
Всъщност веригата за чуж-
доезиково обучение „Ев-
ропа“ е първата и един-
ствена засега институция в 
България, която провежда 
национална олимпиада по 
най-масово изучавания 
език – английския. Ми-
нистерството на образова-
нието и науката тази го-
дина за първи път напра-
ви първите си опити за 

УЧЕНИЦИ ОТ 
ПОПОВО НА 
НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА

организирането на олим-
пиада, но ограниченията 
за изучаващите езика на 
Шекспир в системата на 
държавното образование 
са много и начинанието 
пропадна. Така че един-
ствено училища „Евро-
па“ дават шанс на изучава-
щите английски език от 
деца до възрастни да „све-
рят часовниците“ и да 
премерят знанията си в 
една благородна надпре-
вара на национално ниво.

На 23 април се проведе 
регионалният кръг от на-
ционалната олимпиада. 
Всъщност в олимпиадата 
участват всички ученици, 
обучаващи се в частното 
училище, но на регионален 
кръг се допускат  само те-
зи, постигнали 95% успе-
ваемост от тестовете на 
училището, които са стан-

дартизирани за всички 
ученици от всички градо-
ве. С цел максимална обек-
тивност, олимпиадата се 
провежда от преподава-
телите в училището, но на 
разменен принцип. В град 
Попово изпитващите пре-
подаватели бяха от град 
Русе.

В регион Плевен (към 
който е Поповското учи-
лище) участваха 139 уче-
ници в различни нива. Кла-
сирането е готово след про-
верка на резултатите от 
регионалните методисти 
в Регионален център–Пле-
вен. Класирани са 19 уче-
ници с успеваемост над 
97% от градовете, както 
следва:  

Плевен  – 8 ученици
Попово – 3 ученици
Русе – 2 ученици

Троян – 2 ученици
Ловеч – 1 ученик
Свищов – 1 ученик
Белене – 1 ученик
Разград – 1 ученик

Достойно представилите 
се ученици от училище 
„Европа“–Попово са: 

Боян Светломиров 
Боянов – от ІІ клас на ОУ 
„Н. Й. Вапцаров“ – 97%

Радослав Денчев 
Стефанов – от ІV клас на 
ОУ „Кл. Охридски“ – 97%

Хюлия Мехмедова 
Хюсеинова – от ІV клас 
на ОУ „Л. Каравелов“.

Те ще премерят сили и 
знания в националния кръг 
на олимпиадата, който та-
зи година ще се проведе на 
5 юни 2005 година в град 
Враца.

Пожелаваме им успех! 

На тържествена вечеря, водача на листата на НДСВ 
за търговищки многомандатен избирателен район Тошо 
Пейков се срещна с изявени просветни и културни 
дейци от областта. С преклонение пред усилията им 
да съхранят българската култура и образование беше 
белязано цялото обръщение на г-н Пейков към тях. 
В срещата взе участие и професора по естетика Иван 
Славов. Дългогодишни културни дейци бяха отличени 
с Грамоти и парична награда. 

УВАЖЕНИЕ КЪМ 
ПРОСВЕТНИТЕ И 

КУЛТУРНИТЕ ДЕЙЦИ

Тошо Пейков се запозна и с двете абитуриентки от гимназия 
„Христо Ботев“–Попово достигнали финални кръгове от 

национални олимпиади и конкурси и които бяха сред поканените 
на срещата.

ФИЛМ ЗА ГРАД ПОПОВО,
посветен на историческото, културното 
и социално-икономическото развитие на 

община Попово, заснет в началото на месец 
май ще бъде представен в актуално предаване 
„Резонанси“ на национална телевизия МСАТ 

на 14 май (събота) от 14,15 часа. 
Повторение на 27 май (петък) от 15 часа.

ЧЕСТИТ 
РОЖДЕН ДЕН НА 

МИХАИЛ УЗУНОВ – 
ДЪЛГОГОДИШЕН 

И ИЗЯВЕН 
ОБЩЕСТВЕН И 

АДМИНИСТРАТИВЕН 
ДЕЯТЕЛ ОТ 

С.МЕДОВИНА. 
ЖЕЛАЯ МУ ЗДРАВЕ 
И ДЪЛЪГ ЖИВОТ.

Стефан Стоянов, 
председател на 

земеделска кооперация 
„Напредък“–с.Медовина 

ДА ПОЧЕРПЯТ 

РОЖДЕНИЦИТЕ

19 май
Хасан Хайрола – 
кмет на с.Козица

ВАЖНО 
СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

Във връзка с рехабилитацията и асфалтирането на улици от община Попово, „Газоснабдяване–Попово“ 
АД поканва живущите на бул.„Михаил Маджаров“ (от ул.„Тракия“ до ул.„Ген. Баранов“), ул.„Ген. Баранов“ (от 
бул.„М. Маджаров“ до ул.„Х. Димитър“) и желаещи газификация на имотите си да заповядат в демоцентъра 
за подписване на Договор за присъединяване до 20 май 2005 година, като  дружеството се ангажира да 
изгради газоразпределителната мрежа на горепосочените улици. Длъжни сме да Ви уведомим, че ако сега 
не бъде сключен Договор за присъединяване, това може да стане едва през 2013 година, след изтичане 
на осемгодишния гаранционен период на асфалтовата настилка.

Всички сключили Договор за присъединяване до 31 май 2005 година могат да се възползват от следните 
промоционални предложения:

• 160 лева отстъпка от стойността на проектирането и изграждането на вашата газова 
инсталация;

• Изграждане на Вашата сградна газова инсталация безплатно;
• Ползване на природен газ безплатно през месеците юни–септември;
• Разсрочено заплащане на строителните дейности на вашата вътрешна газова инсталация 

за срок от четири месеца;
• Закупуване на уреди на лизинг за срок до 36 месеца;
• Участие в томбола с много награди – газов конвектор, газова готварска печка, седмични 

програматори, талони за безплатни количества газ и много други!

„ГАЗОСНАБДЯВАНЕ–ПОПОВО“ АД
ул.„Сергей Румянцев“ №1, тел.: /0608/ 2-38-74
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Проверка на мишените

• СПОРТ •

ВОЛЕЙБОЛ

Кирил ЖЕЧЕВ

На 4 май на стрелбището 
на Районно полицейско 
управление–Попово се 
проведе турнир по стрел-
ба с боен пистолет. Той бе 
организиран по инициатива 
на Общинския съвет на 
Съюза на офицерите и сер-
жантите от запаса в Попово 
и  посветен на Деня на 
храбростта и Празник на 
армията – 6 май. 

В състезанието взеха учас-
тие общо осем отбора – 
пет от Попово, два от Тър-
говище и един от Омуртаг.

На огневия рубеж най-
точен мерник демонстри-
раха стрелците от града 
домакин. На първо място 
с най-много точки се кла-
сира  отборът на РПУ–
Попово в състав Николай 
Славчев, Андрей Петков, 
Йордан Йорданов и Йор-
дан Ангелов. След тях се 

ТОЧЕН МЕРНИКСТРЕЛКОВИ ТУРНИР

На стрелковия рубеж

ФУТБОЛ

На 8 май в Попово местният  „Чер-
ноломец“ посрещна на своя стадион  
отбора на „Албена 97“–с. Оброчище  в 
среща от ХХIХ кръг на  първенството 
в Североизточната „В“ аматьорска фут-
болна група. Любителите на най-попу-
лярния спорт у нас от града бяха дош-
ли да наблюдават мача с надеждата, 
че добрите изяви на поповските футбо-
листи през последните седмици ще про-
дължат. 

Срещата започна с очаквания дома-
кински натиск, който обаче се оказа 
безплоден. Отборът на „Албена 97“ иг-
раеше по-организирано, имаше повече  
положения за откриване на резултата, 
но не успя да вкара гол. Към края на по-
лувремето  поповчани заиграха по-доб-
ре, но също не успяха да променят ну-
левото равенство. Първите 45 минути за-
вършиха при резултат 0:0.

През втората част на мача превъзход-
ството на домакините бе очевидно. На-
тискът на поповските футболисти се 
засили и най-очакваното от тях и пуб-
ликата на стадиона се случи в 53-ата 

ДОБРА ИГРА И ПОБЕДА 
ЗА „ЧЕРНОЛОМЕЦ“

минута, когато Тихомир Кънев вкара за 
1:0. Обсадата на противниковата врата 
продължи и само три минути по-късно 
Деян Павлов отбеляза второ домакинско 
попадение, увеличавайки на 2:0. До края 
на срещата резултатът можеше да нарасне 
чувствително, но спортният шанс обърна 
гръб на „Черноломец“. Имаше няколко 
чисти голови положения, веднъж топката 
срещна гредата, но само толкова… Общо 
взето през второто полувреме играта на 
поповските футболисти бе по-смислена, 
по-организирана. Надяваме се през след-
ващите срещи тя да се подобри още по-
вече, точковият им актив да се увеличи 
и отборът да заеме подобаващото му 
се място в горната част на таблицата за 
класиране. 

Заслужава да се отбележи, че въпреки 
острите на моменти сблъсъци между 
футболистите от двата отбора мачът 
бе коректен. Същото може да се каже и 
за поведението на публиката. През 90-
те игрови минути съдията показа общо 
три жълти картона – един за гостите и 
два за домакините.

Катерина РУСЕВА 

На 27 и 28 април в Пле-
вен се проведе квалифи-
кационен зонален турнир 
за момичета VII–VIII 
клас. В него участваха три 
отбора: домакините ВК 
„Спартак 96“, ВК „Звезди 
94“–София и  ВК „Черно-
ломец–Попово 98“.

Първата среща между съ-
ставите на домакините и 
поповския „Черноломец“ 
премина изключително ос-
порвано. „Спартак 96“ по-
веде с два гейма, но гос-
тенките с борбена и всеот-
дайна игра спечелиха след-
ващите два и изравниха. 
В решителния пети гейм 
съвсем малко не достигна 

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ
на поповчанки да вземат 
заслужена победа. Краен 
резултат – 3:2 за домаки-
ните.

В следващата си среща 
„Черноломец“ преодоля 
сравнително лесно съпро-
тивата на софийския „Звез-
ди 94“ и спечели с 3:1 гей-
ма. Заслужава да се от-
бележи, че момичетата от 
столичния отбор са шам-
пионки за 2004 година на 
училищните игри във въз-
растовата група V–VIII 
клас.

Кулминацията на турни-
ра бе срещата между пред-
ставителките на ВК „Спар-
так 96“ и „Звезди 94“. Со-
фиянки спечелиха с кате-
горичното 3:0 и трите от-

бора се оказаха с равен брой 
победи и загуби. Спорът 
между първите два отбора 
(по геймово съотношение) 
трябваше да се реши спо-
ред коефициента им, кой-
то при изчисляването се 
оказа по-благоприятен за 
столичанки, които продъл-
жават борбата за челно кла-
сиране.

Тук е мястото да се спо-
мене, че това бе един от най-
силните квалификационни 
турнири. Въпреки отсъст-
вието на една от добри-
те състезателки на „Чер-
ноломец“ (Мая Радева, 
решила да се пробва на 
модния подиум) отборът 
като цяло се представи до-
стойно.

РДВР–ТЪРГОВИЩЕ

ТЪРГОВИЩКИТЕ 
СТРЕЛЦИ – ОТНОВО 
СРЕД НАЙ-ДОБРИТЕ

С красива купа за тре-
тото им място в крайното 
комплексно класиране се 
завърнаха състезателите от 
отбора на РДВР–Търгови-
ще от проведения в София 
Републикански преглед 
по стрелба с пистолет за 
служители на МВР–2005. 
Отборът на дирекцията с 
водач подполковник Дими-
тър Димитров спечели 
престижното отличие в 
изключително оспорвана 
надпревара с още 41 от-
бора от различни структу-
ри в системата на МВР в 
страната.

Високата си класа отново 
потвърди състезателят от 
търговищкия отбор Ста-
мен Белчев, който след 
второто си място на тради-
ционния турнир по стрел-
ба с пистолет за служи-
тели на МВР „Освобож-
дение“ през март тази го-

дина сега е трети с бронз 
в индивидуалната надпре-
вара при мъжете. Отборно 
при мъжете състезателите 
на РДВР–Търговище са на 
четвърто място, а женският 
отбор на дирекцията е 
пети. 

Отборът на РДВР–Търговище, в средата е Стамен Белчев от РПУ–Попово

благодари на поповските 
си колеги и лично на 
подполковник Г.Гатев – 
председател на ОбС на 
Съюза на офицерите и сер-
жантите от запаса, за доб-
рата организация и подго-
товка на състезанието.

Следващият стрелкови 
турнир ще се проведе  
през месец ноември тази 
година в чест на деня на 
св. Архангел Михаил, като 
негови домакини ще бъдат 
запасните офицери от 
Търговище.

надпревара. След поредната 
серия от по пет изстрела бе 
определен и първенецът на 
турнира – Ангел Стоилов, 
набрал 89 точки (общо от 
двете стрелби), следван 
от Христо Сагев – 87 т., и 
Георги Георгиев – 83 т.  

Председателят на Област-
ния съвет на Съюза на офи-
церите и сержантите от за-
паса в Търговище полк. Ка-
телиев поздрави участни-
ците в турнира за показани-
те добри стрелкови умения 
и по повод патронния праз-
ник на Съюза – 6  май. Той 

наредиха съставите на РПУ 
запасни и на офицерите от 
запаса – всички от Попово.

Стрелците с най-точни 

попадения в мишената  от 
отборното състезание за-
станаха отново на огне-
вата линия в индивидуална 

Състав на „Черноломец“: вратар Дилян Димов (капитан), Ивайло Иванов,  
Шамси Ахмедов, Никола Русев, Пламен Петров, Красимир Гочев, Станислав 
Стоянов, Деян Павлов, Тихомир Кънев, Ибрям Хасанов (60 минута – Денис Яшар), 
Красен Димов (79 минута – Мехмед Рюстемов). Треньор – Красимир Стоянов

Главен съдия: Любомир Анастасов с помощници Мирослав Петров и Пламен 
Желязков – и тримата от Шумен. Дежурен делегат – Велико Трифонов от 

WWW.TRGPOOL.COM

ЕЛЕКТРОННИЯТ ВЕСТНИК 
ЗА ТЪРГОВИЩЕ И РЕГИОНА 
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НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

 и „Втори ТОТО шанс“
17.30 Неделен стадион
17.50 Футбол: „Славия“–
 „Локомотив“ (Пд) 
20.00 По света и у нас
20.30 Неделна киновечер: 
 „Роми и Мишел на 
 среща на випуска“ 
 (САЩ, 1997)
22.15 Международен 
 шахматен турнир
22.40 Елит
23.10 Джубокс
23.40 По светаи у нас
23.55 Техно
  0.25 „Чай“ (п)
  2.25 Хит минус едно (п)
  3.15 Портрети: Ектор Гимар
  4.15 Непозната земя (п)
  4.45 Рекламна пауза (п)
 

ПЕТЪК, 13 май

  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 Детските сериали на 
 Джетикс
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
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)

   8.00 Дисни!
  8.45 „За животните –  
 с любов”
  9.15 Ала-бала
  9.45 „Рижко“ (Франция, 2003) 
11.15 Памет българска: 
 1934 г. – безкръвният 
 преврат
12.00 По света и у нас
12.20 Студио 
 „Частен случай“ 
13.00 „Минута е много“
13.50 Знаци по пътя: 
 Панчо Владигеров
14.20 Атлас: Непознатата 
 България – 
 вода и камък
14.50 Суматоха
15.25 „Заради Кристина”, 
 док.филм за научната 
 експедиция „Дълбо-
 ководно спускане`78“
15.50 „Зинон“ (САЩ, 2001)
18.10 Хит минус едно
19.00 Вижте кой...
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Кинопарад: „Феномен“ 
 (САЩ, 1996)
22.45 Международен 
 шахматен турнир
 (репортаж)
23.10 Рекламна пауза
23.40 По света и у нас
23.50 Трето полувреме (п)
  0.40 Джазтайм
  1.10 „Боядисаната къща“
  2.45 Суматоха (п)
  3.15 Памет българска (п)
  4.00 Портрети: Пол Клодел
  4.45 Видеоклипове
  5.05 Вижте кой (п)
  5.55 „Боядисаната къща“ (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 15 май

  7.25 Бразди
  8.00 Телепазарен прозорец
  8.10 Дисни!
  9.00 Палавници
10.00 „Чай“
12.00 По света и у нас
12.20 Етно
12.50 Документален филм: 
 „Швейцария – водният 
 кран на Европа“
13.10 „Моторос“ (САЩ, 2001)
14.40 Документален филм: 
 „Любовна история от 
 миналия век“
15.30 Непозната земя
16.00 Мело тв мания
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 

СЪБОТА, 14 май

  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 Аз съм с нея
13.00 „Втори шанс“ (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 „Паника на 
 арлингтън роуд“  
 (САЩ)
22.00 bTV новините 
22.30 „Сенки“ (САЩ)
  0.15 Бързи пари
  0.45 Филм
  2.30 БГ ТОП 100
  3.15 bTV новините
  3.45 Сеизмограф  (п)
  4.30 Глобусът
  5.30 Споко (п)

НЕДЕЛЯ, 15 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 Аз съм с нея
13.00 „Идеалният образ“
 (САЩ)
15.00 „Часът на Нешънъл 
 Джиографик“: 
 „Ловци на вулкани“
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 „Когато един мъж 
 обича една жена“ 
 (САЩ)
22.00 bTV новините 
23.00 „Похитени”

 

 ма, че бавачката е
 мъртва“, комедия
17.00 „Военна прокуратура“
18.00 Лас Вегас, 5 еп.
19.15 Календар
19.45 „Ексклузивно“ 
20.00 Фрейзър
20.30 СТАР АКАДЕМИ
21.30 Календар
21.32 „Старгейт“
22.30 Горещо
23.45 „Опасна игра“, 
 драма
  1.15 „Не винете 
 коалите“
  2.15 „Не казвайте на ма-
 ма, че бавачката е
 мъртва“ (п)
  3.45 „Опасна игра“ (п) 
  5.15 Лас Вегас (п)
  6.30 Музика

НЕДЕЛЯ, 15 май

  7.00 Хай-тек (п)
  7.30 Иконостас
  8.00 Детска анимация
  9.00 Симсала Грим
  9.30 Тайният живот на 
 Сабрина, 20 еп.
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“,  5 еп.
19.45 Ексклузивно
20.00 Фрейзър
20.30 СТАР АКАДЕМИ
21.30 Календар
21.32 „Изкуплението 
 Шоушенк“, драма
23.30 Календар
23.45 Кречетало
  0.45 Болница 
 „Кралството“, 14 еп.
  1.15 „Кисинджър и 
 Никсън“, драма
  3.30 Изкуплението 
 Шоушенк (п)
  5.30 „17 мига от 
 пролетта“ (п) 
  6.30 Музика

ПЕТЪК, 13 май

  6.15 Дързост и красота
  7.00 Денят започва
  9.30  Телепазарен 
 прозорец
  9.45 „Език мой...“ (п)
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 Обеден концерт
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“, 9 еп.
22.50 Международен 
 шахматен турнир
 (репортаж)
23.15 По света и у нас
23.25 Годишни награди за 
 стил и красота на 
 „Пантен“
  0.25 Голямото приклю-
 чение на черната 
 музика: Бразилия
  1.15 „Европа“ (Дания, 
 Германия, Франция, 
 Швеция, 1991)
  3.05 Джубокс
  3.35 Здраве (п)
  3.55 Видеоклипове
  4.10 Седмица (п)
  4.40 Панорама (п)
  5.40 „Островът на края 
 на света“ (Канада, 
 Англия, 2003)
  
СЪБОТА, 14 май

  7.15 Заедно: Чужденци
  7.45 Телепазарен прозорец

  0.30 Сблъсък (п)
  2.00 Бързи пари
  2.40 bTV репортерите
  3.10 Часът на Нешънъл 
 Джиографик (п)
  4.10 bTV новините   
  4.10 Треска за злато (п)
  5.00 Живот на скорост (п)
  5.30 @.знам  (п)

ПЕТЪК, 13 май

  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 „Лас Вегас“ (п)
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 Ало, стар академи? – 
 телевизионна игра
  0.30 „Вашингтон, окръг 
 Колумбия“
  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, 14 май

  7.00 Иконостас
  8.00 Детска анимация
  9.00 Животните представят
  9.30 „Тайният живот на 
 Сабрина“, 19 еп.
10.00 „Не винете коалите“
11.00 Кино Нова
11.15 „Не винете коалите“
11.45 Календар
12.00 „Бевърли Хилс, 90210“
13.00 Разследването 
 на Да Винчи
14.00 „Щастливо семейст-
 во“, 3 и 4 еп.
15.00 „Не казвайте на ма-

На 30 април около 14 
часа в Попово от строи-
телен обект – собственост 
на жител на града, в 
момент на извършване 
на кражба на около 4 
метра метален винкел 
от строително скеле са 
задържани З.И. и А.Г., и 
двамата от Попово. 

•••
Между 30 април и 1 

май в Попово неизвес-
тен извършител извър-
шил кражба на 5 броя 
строителни платна пред 
дома на 66-годишен жител 
на града. След проведените 
бързи оперативно-издирва-
телни мероприятия бе 
установен извършителят 
на кражбата – като такъв 
е уличен 18-годишният 
С.Н. от Попово. 

•••
На 1 май в района на 

Промишлена зона–Попо-
во в момент на кражба на 
жп планки и болтове са 
заловени  непълнолетен 
15-годишен младеж, и 

В.И., и двамата от Попово.
•••
На 1 май около 23,30 часа 

в Търговище в момент на 
кражба на около 16 метра 
оградна мрежа от спортен 
комплекс в града е заловен 
П.Г. (44 г.) от Търговище.

•••
На 29 април за времето 

от 13 до 15,40 часа в Тър-
говище неизвестен извър-
шител проникнал в частен 
дом в централната част 
на града чрез отключване 
с подбран или подправен 
ключ на секретен патрон на 
входната врата и извършил 
кражба на около 70 г златни 
накити. 

•••
За времето от 29 до 

30 април в с. Кардам, об-
щина Попово, неизвестен 
извършител чрез преодо-
ляване на оградна мрежа 

проникнал в два стопански 
двора – собственост на два-
ма жители на същото село, 
и извършил кражба на 
метални профили, винкели 
и тръби на неустановена 
стойност. 

•••
На 29 април около 0,30 

часа в с. Търновца, общи-
на Търговище, неизвестен 
извършител извършил па-
леж на купа с около 100 бали 
слама и сено – собственост 
на М.М., и външна тоалетна, 
направена от фазер, собстве-
ност на М.С., и двамата жи-
веещи в същото село. По-
жарът е погасен от собст-
вениците с подръчни сред-
ства. По случая е образу-
вано дознание. 

•••
Между 29 април и 2 май 

в РДВР–Търговище са 
образувани три бързи по-

лицейски производства 
(две в РПУ–Търговище и 
едно в РПУ–Попово) за уп-
равление на лек автомо-
бил след употреба на ал-
кохол, с концентрация на 
алкохол в кръвта на вода-
чите съответно 1,55; 1,26 и 
1,22 промила, установено 
по надлежния ред.

•••
На 4 май в РПУ–Търго-

вище бе доведен 44-годиш-
ният Р.Д. от Търговище, за 
когото бе установено, че е 
извършител на кражба от 
частен дом в кв. „Калково“, 
Търговище, на 100 щатски 
долара, 70 лева и портмоне 
с лична карта, собственост 
на жител на с. Струйно, 
община Шумен.

•••
Между 11 и 17,30 часа на 

3 май в с. Плъстина, община 
Омуртаг, неизвестен извър-

шител чрез отключване на 
две входни врати проникнал 
в дома на 70-годишна жи-
телка на селото, и извършил 
кражба на сумата от 130 ле-
ва. По случая е образувано 
дознание. Разследва РПУ–
Омуртаг.

•••
На 3 май около 10 часа в 

с.Долно Новково, община 
Омуртаг, три лица от женски 
пол под претекст „гадаене“ 
извършили джебчийска 
кражба от 73-годишния 
М.М. от същото село, като 
му отнели портмоне с 10 ле-
ва и лична карта. По случая 
е образувано дознание.

•••
От 8 до 9 май в с. Ястре-

бино, община Антоново, не-
известен извършител про-
никнал през незаключена 
врата в стопанска построй-
ка – собственост на 59-

годишен жител на селото, 
и извършил кражба на 5 
овце и 2 агнета на неус-
тановена стойност. 

•••
На 10 май около 1 часа в 

с. Горско Абланово, общи-
на Опака, при полицейска 
проверка е установено, 
че 46-годишният неправо-
способен водач от същото 
село М.К. управлявал 
лек автомобил „ВАЗ“ с 
търговищка регистрация 
след употреба на алкохол, 
с концентрация на алко-
хол в кръвта му 2,03 про-
мила, установено по над-
лежния ред. При извър-
шена проверка на авто-
мобила е била открита не-
законно притежавана глад-
коцевна пушка 16-ти ка-
либър – успоредка, без 
обозначения – собственост 
на същия гражданин. Той 
е задържан за 24 часа в 
РПУ–Попово на основа-
ние чл.70 от Закона за 
МВР.
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Пламен СЪБЕВ

Село Светлен на 2 май 
стана домакин на пър-
вия национален събор 
„Православие и християн-
ство“. Стотици хора се сте-
коха на него. Организато-
рите му – Съюзът на тра-
кийските дружества в 
България и Кметство – се-
ло Светлен – сътвориха 
истински великденски 
празник. Сред гостите, ува-
жили събора, бяха Дорос-

толо-Червенският мит-
рополит Неофит, генерал-
ният консул на Русия в 
Русе Михаил Рева, вице-

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР

И ХРИСТЯНСТВО

консулът на Украйна във 
Варна Васил Кирилич, 
председателят на Нацио-
налното сдружение на 
общините в България и 
кмет на Община Търго-
вище д-р Красимир Ми-
рев, директорът на РДВР–
Търговище генерал Гецо 
Гецов, председателят на 
Съюза на тракийските дру-
жества в България – Ко-
стадин Карамитрев, кме-
тът на община Попово 
д-р Людмил Веселинов, 

известни научни и култур-
ни дейци от село Светлен.

Централното събитие на 
събора беше освещаването 

Преди тържествата Васил Кирилич и Михаил Рева поднесоха цветя 
на руския паметник до село Светлен.Владиката Неофит

Част от официалните гости (отляво надясно): 
Д-р Красимир Мирев, д-р Людмил Веселинов, инж.Панайот Абаджимаринов,  

Васил Кирилич, Михаил Рева, отец Недко, митрополит Неофит, Костадин Карамитрев

ПРАВОСЛАВИЕ

МИХАИЛ РЕВА

„През историческата 
памет нашите страни 
разглеждат съвременни-
те си отношения, отго-
варящи на интересите 
на нашите страни и на-
роди, осъзнавайки, че дос-
тойното бъдеще на тези 
отношения може да бъде 
осигурено само като се 
запази историческата 
памет за миналото, и се 
извлекат от него полезни 
уроци.“

ВАСИЛ КИРИЛИЧ

„Братята Кирил 
и Методий са първо-
строители на духовния 
мост между Изтока и 
Запада. Те са образец за 
съвременно и модерно 
мислене и поведение. 
Братята и сестрите 
от село Светлен под-
чертават това с този 
уникален храм-памет-
ник.“

на православния параклис 
„Св. цар Борис-Михаил 
Покръстител“, построен 
точно за една година. Хра-
мът е в стила на руската цър-
ковна архитектура. Проек-
тът е дело на архитект Ал-
бена Дейкова, Живка Ми-
ланова и инж. Нина Ива-
нова, иконостасът – на ху-
дожника Яким Дейков. Из-
граждането му е дело на 
фирмата на Дечо Дяков, 
който е и сред главните 
му дарители. Храмът е из-
пълнената заръка на май-
ки на руски войници, заги-
нали в боевете при селото 
преди 128 години. 

Владиката Неофит, който 
отслужи тържествената 
великденска служба в но-
вия храм, приветства хо-
рата. Поздравления подне-
соха и Михаил Рева, Васил 
Кирилич и Костадин Кара-
митрев. Последният връ-

чи и златния медал на 
организацията „Капитан 
Петко Войвода“ за рабо-
тата им по изграждане-
то на храма, на фонда-
ция „Светлен–Малката 
Шипка“, църковното на-
стоятелство на храма „Св.
цар Борис-Михаил По-
кръстител“ и НЧ „Всево-
лод Гаршин“ за популяри-
зиране и утвърждаване на 
славянската култура. Пре-
зидентът Георги Първа-
нов със специално писмо 
поздрави организаторите 
и участниците в събора.

Тържествата в селото 
продължиха през целия 
ден и в тях се включиха 
местни и гостуващи ху-
дожествени състави. 


