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Бойко МИХАЙЛОВ

Тя се проведе на 14 май в 
горски дом „Маринкалъка“ 
с домакин г-н Бойко Ко-
лев. Организатор е Сдру-
жението за екология и ал-
тернативен туризъм–По-
пово. Пред петнадесет-
те участници в нея Бойко 
Михайлов и Дима Заркова 
представиха резултатите 
от проведената инвентари-
зация по маршрута от 
Дунав до Стара планина, 
който се рекламира от 
Сдружението, по спечелен 
проект. Бяха обсъдени и 
туристическите обекти по 
маршрута, които ще вля-
зат в каталог, който ще 
отпечата сдружението и 
уебстраницата, която се 

СРЕЩА, 
ПОСВЕТЕНА НА 
АЛТЕРНАТИВНИЯ 
ТУРИЗЪМ

Горски дом „Маринкалъка“

ПРИНОСИ

ФИНАНСИСТИТЕ 
НА ОБЩИНА–
ПОПОВО 
КОНСУЛТИРАТ 
СВОИ КОЛЕГИ 
ОТ СТРАНАТА

Маруся МИЛУШЕВА

Изборите наближават и 
все повече лидери на по-
литически сили пътуват в 
провинцията, за да разяс-
няват идеите си за бъдещо 
управление на страната и 

СТЕФАН СОФИЯНСКИ 
В ПОПОВО

да печелят подкрепата на 
избирателите. Доколко ус-
пяват, ще си проличи на 
изборите, но че кметът 
на столицата Стефан Со-
фиянски умее да стопява 
дистанцията до обикнове-
ния човек и да обяснява 

просто и ясно какво според 
него трябва да се прави, за 
да догонва по-бързо стра-
ната ни европейските стан-
дарти, се убедихме лично.

На 16 май пълната зала 
на Дома на културата по-
срещна представителите 

на коалиция „Български 
народен съюз“ (БЗНС–
Народен съюз, ВМРО и 
Съюз на свободните демо-
крати) г-н Софиянски и 
Венцислав Върбанов, при-
дружени от кмета на По-

80 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩЕ 
В СЕЛО КОЗИЦА
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УЧИЛИЩА „ЕВРОПА“
отличени с европейски езиков 

знак за качество и иновации

Започна записването за учебната 2005–2006 г.
НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

• обучение по английски език и компютри за деца 
от І до ХІІ клас и възрастни;

•  комфортна и модерно обзаведена учебна база;
• видео и мултимедийна периферия в часовете по 

английски език;
• международно валиден сертификат;

• разсрочено плащане – на 4 или 8 вноски.
За записаните до края на май:

•  новият T-shirt на училища „Европа“;
•  томбола за компютър, DVD, GSM, цифров фотоапарат;

•  безплатен модул компютри за бъдещите 
първокласници.

Тел. 2 38 55, бул. „Ал. Стамболийски“ 2, южен вход 

Скъпи деятели на образованието, 
науката и културата, 
вдъхновени посланици и пазители 
на българския Дух,

Битката за България този път е в това – да 
запазим българската културна идентичност 

в културното многообразие на Европейската свръх-
държава. Да наложим ненатрапчиво и мъдро талан-
тите на българския генетичен код, копнежите на 
българското племе по Вечното сред жителите на 
обединена, многоплеменна и многокултурна Европа.

За вас, за духовните водачи на нацията, нямат 
край годините на изпитания, но ние сме свидетели, че 
лесно не се предавате на отчаяние. Може би защото 
силата си черпите от титаните на вечния български 
Дух – от Солунските братя до Христо Ботев и всички 
онези личности, оставили ни вечните културно-ис-
торически паметници на България. Сътворили ги с 
перото, с длетото и с четката, осветили ги с кръста, 
утвърдили ги с меча и със силата на доброто.

За нас пример са и титаните на българския дух в 
музиката, в пеенето, светилата в театъра, герои-
те на киното, режисьорите, художниците, деяте-
лите на науката, основали още през 1869 г. в Браила 
Българското книжовно дружество „с цел да разви-
ва науката и литературата сред българите“. Име-
ната на много български учени и деятели на изкуст-
вото и културата са произнасяни с респект по света. 
Самочувствието си пред европейските народи дъл-
жим на писателите и поетите, на литературните 
критици – хора на духа и на Вечността.

Богата на примери е културната история и на Тър-
говищко и Поповско. Тук, по тези земи, хан 
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подготвя. Обсъдиха се и 
тенденциите в развитие-
то на алтернативния тури-
зъм, маркетинга и рекла-
мата в туристическия биз-
нес. Самият маршрут бе-
ше проследен по новоизда-
дения рекламен плакат „От 
Дунав до Стара планина“, 
реализиран по дизайн и фо-
тоси на Бойко Михайлов и 
Дима Заркова.

Сред гостите на среща-
та бяха г-н Попов, пред-
ставител на фондация 
„ЕкоОбщност“–София, фи-
нансирала проекта, туро-
ператори от Варна и Ве-
лико Търново и партньори 
по маршрута от Регионален 
исторически музей–Русе, 
г-н Тодор Янакиев – Тър-
говище, член на Управи-
телния съвет на Турис-
тическа камара–Варна, 
председател на Сдруже-

СРЕЩА, 
ПОСВЕТЕНА НА 
АЛТЕРНАТИВНИЯ 
ТУРИЗЪМ

от стр. 1 нието по туризъм–Търго-
вище и стопанин на къща 
за гости „Еревиш“. От По-
пово взеха участие госпо-
дата Пламен Трифонов и 
Йордан Стоянов, членове 
на Управителния съвет на 
СЕАТ, г-н Мирослав Геор-
гиев и Никола Русев от Ис-
торическия музей в Попо-
во, Соня Николова от Мла-
дежкия център в града. 
Присъстваха и стопани на 
къщи за гости от региона.

Срещата продължи с ра-
ботен обяд, след който се 
прожектира филмът на 
Пламен Трифонов „Из ру-
сенското Поломие“. Сре-
щата се реализира благо-
дарение на Фондация 
„ЕкоОбщност“, фондация 
„Чарлз Стюарт Мот–Лон-
дон“, на германския фонд 
на Плана „Маршал“ и 
фонд „Братя Рокфелер“–
Ню Йорк, САЩ.

Миналата седмица ръководството на Териториална 
данъчна дирекция даде пресконференция. Светлан Пет-
ков, директор на ТДД, и Павлинка Тасева, ръководи-
тел на сектор „Регистрация, обслужване и проверки“, 
информираха журналистите за хода на Данъчна кампа-
ния 2005 г. и обявиха номинираните в конкурса „Данъ-
коплатец и осигурител на годината“.

Директорът на ТДД посочи резултатите от процеса 
на централизация. Подадените декларации по чл. 51 са 
1299. От тях са обработени 1298 броя. Декларациите по 
чл. 41 са 9219 броя, обработени са 5569 бр., а тези за па-
тентния данък са 2139, от които са обработени 2119 бр. 

Тази година за първи път се провежда конкурсът 
„Данъкоплатец и осигурител на годината“, който се ор-
ганизира от данъчната администрация и Националния 
осигурителен институт. Целта на тази инициатива е 
да насърчи коректното плащане на данъчни и осигу-
рителни задължения чрез публично оповестяване на 
имената на данъкоплатците. Критериите, на които тряб-
ва да отговаря кандидатът, са: да няма влязъл в сила в 
последните три години ревизионен акт с начислени до-
пълнителни задължения; срещу него да няма влезли в 
сила наказателни постановления за административни 
нарушения в последните две години; да не е искано или 

„ТАНДЕМ–ПОПОВО“ ООД – НАЙ-КОРЕКТЕН 
ДАНЪКОПЛАТЕЦ В ОБЛАСТТА  

издавано разрешение за отсрочване или разсрочване 
на данъчни или осигурителни задължения. Най-важен 
обаче при оценката е размерът на внесените данъци 
през 2004 г. По тези критерии номинирани от ТДД–Тър-
говище са :

• за голям данъкоплатец – „Тандем–Попово“ ООД с 
управител Валентин Русчев; 

• за фирма – „БКС–Търговище“ ЕООД с управител 
Илия Десков; 

• за физическо лице – нотариус Янка Бахчеванова от 
Търговище.

„Тези номинации дават ясен сигнал на коректните 
граждани и фирми, че да-
нъчната администрация 
оценява усилията, които 
полагат да плащат своите 
данъци и осигурителни за-
дължения. По този начин 
те изразяват своята съпри-
частност към общество-
то, за което ние им благо-
дарим“ – каза данъчният 
експерт.

Trgpool

Светослава РУСЕВА

Прието е предложение за сътрудничество между 
Търговище и град Мост, Чехия. Кметът на общината д-р 
Красимир Мирев получи потвърждение за това от своя 
чешки колега инж. Владимир Бартъл, с когото установи 
контакт чрез посредничеството на международния 
отдел на Националното сдружение на общините в Ре-

МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ
публика България. Определен вид сътрудничество в 
културен план вече се осъществява между куклените 
театри на Търговище и гр. Мост. 

През есента предстои среща между ръководствата на 
двата града с цел  развиване на връзките на официално 
ниво до степен на взаимната помощ в условията на 
присъединяване към ЕС.

От Пресцентър на РДВР–Търговище съобщават, че 
през изминалата седмица са извършени проверки от 
служители на сектор „Икономическа полиция“ при 
РДВР–Търговище на търговски обекти в Търговище, 
предлагащи за продажба тютюневи изделия. Целта на 
проверките бе пресичане на нерегламентирания внос и 
продажба на такива изделия.

В резултат в два търговски обекта в града, работещи 

ПРОВЕРКИ ЗА ЦИГАРИ БЕЗ БАНДЕРОЛ
денонощно, бяха открити и иззети над 50 стека цигари 
без бандерол с марки: „LM“, „Karelia“, „Marllboro“, 
„Parlament“ и „Davidoff“. По случаите са образувани до-
знания в РДВР–Търговище по чл.234 от Наказателния 
кодекс, предвиждащ лишаване от свобода до 3 години 
и глоба до 10-кратния размер на пазарната цена на про-
даваните стоки.

МВ

А. КРЪСТЕВА, регионален говорител на MBP

Областно първенство на отрядите MЛАД ОГНЕ-
БОРЕЦ се проведе на 10 май 2005 година в двора на I 
СОУ „Св. Седмочисленици“ в Търговище. То бе орга-
низирано от регионалната и районните служби „По-
жарна и аварийна безопасност“ със съдействието на Ре-
гионалния инспекторат по образованието. Участваха 
отборите–победители в общинските първенства. На 
старт застанаха четири отбора – на II СОУ „Проф. Ни-
кола Маринов“ в Търговище, на Основно училище 
„Н.Й. Вапцаров“ в Попово, на прогимназия „Акад.Д. 
Йорданов“ в Омуртаг и на СОУ „Св.св. Кирил и Ме-
тодий“ в Антоново. (Този отбор за пръв път участва в 
областното първенство.) Всеки отбор включваше по 10 
състезатели на възраст от 10 до 14 години.

Проявата бе открита от началника на РЗ „ПАБ“–Тър-
говище полк. Стоян Стоянов, който приветства децата 
участници и техните ръководители и им пожела успешно 
представяне в надпреварата. Той изтъкна и голямата 
практическа полза от уменията, които момчетата са 
придобили в хода на подготовката за състезанията – 
те биха се оказали изключително ценни в случай, че 
попаднат в някаква бедствена ситуация.

Децата огнеборци се състезаваха в две дисциплини – 
бойно разгръщане и щафета. Във всяка от тях отборите 
имаха право на по два опита, като за класирането се 
зачиташе по-добрият им резултат. Борбата бе изклю-

ПЪРВО МЯСТО ЗА МЛАДИТЕ ОГНЕБОРЦИ 
ОТ ОУ „Н. ВАПЦАРОВ“–ПОПОВО

МАЛКИ ОБЯВИ

• Продавам бали люцерна, тел. 0608/27 115.  8-7
• 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. 5-3 

• Продавам нова двуетажна къща 120 кв. м със 
завършен първи етаж, един декар двор, геран, стопански 
постройки и овощна градина в кв. Сеячи, Попово, за 15 
хил. лева. 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. 9-3

• Продавам една овца и две шилки (кръстоска между 
черноглава плевенска и авасийка) и две мъжки агнета 
15–20 кг. Справки: тел. 932/391 с.Зараево.

От 14 до 17 май се про-
веде осмата национал-
на среща на финансисти-
те на общините в Бълга-
рия. На нея бяха обсъ-
дени проблемите, свър-
зани с финансовата де-
централизация на общи-
ните, направи се монито-
ринг за процеса на децен-
трализация, разгледаха се 
възможностите за изгот-
вяне на нов закон за об-
щинските финанси. Това 
стана в присъствието на 
зам.-министъра на финан-
сите Кирил Ананиев, пред-
седателя на Сметната па-
лата Валери Димитров и 
други представители на 
МФ и палатата, отговарящи 
за общините.

От Община–Попово в 
срещата участваха кме-
тът д-р Людмил Весели-
нов, заместник-кметът 
по финансовите въпроси 
Милена Божанова и начал-
ниците на отдели „Фи-
нансов“ и „Счетоводен“. 
Радостното за община По-
пово е, че е първа от мал-
ките общини в България, 
използвала като алтерна-
тивен начин на финан-
сиране на инвестиционната 
си програма имитирането 
на облигации. Тази добра 
практика, за която тепърва 
ще се говори, на тази сре-
ща беше презентирана от 
заместник-кмета г-жа Бо-
жанова. Представянето 
предизвика голям интерес, 

бяха зададени много въпро-
си как е осъществен зае-
мът. Възможността за при-
вличане на външни капи-
тали по този начин беше 
оценена като добра алтер-
натива за общините за реа-
лизиране на важни инвес-
тиционни проекти.

Макар че новият Закон 
за общинския дълг все 
още не е приет, когато Об-
щина–Попово започва да 
работи по облигационния 
заем сега се оказва, че ос-
новните положения в него 
са спазени – направено е 
публично обсъждане на 
идеята да се имитират об-
лигации, обезпечаването 
е направено както трябва. 
Положителният опит е на-
мерил отражение като на-
чин на финансиране на ин-
вестиционни програми в из-
готвеното Ръководство за 
управление на общинския 
бюджетен процес. 

ФИНАНСИСТИТЕ 
НА ОБЩИНА–
ПОПОВО 
КОНСУЛТИРАТ 
СВОИ КОЛЕГИ 
ОТ СТРАНАТА

Милена Божанова, 
заместник-кмет 

на община Попово

ТЪРГОВИЩЕ
Светослава РУСЕВА

Седемте парламентарно представени партии едино-
душно се споразумяха  за броя и състава на СИК след 
проведени консултации при кмета на общината д-р 
Красимир Мирев. Определени са 101 секционни из-
бирателни комисии. 26 от тях са със седемчленен съ-
став, 75 – с девет членове. 48 са градските секции заед-
но с тези в кварталите Въбел и Бряг.

Партиите вече подават поименния състав на СИК, 
който в законния срок до 25 май 2005 г. ще бъде 
представен в РИК–Търговище.

WWW.TRGPOOL.COM

ЕЛЕКТРОННИЯТ ВЕСТНИК 
ЗА ТЪРГОВИЩЕ И РЕГИОНА 

чително оспорвана, за което свидетелства и фактът, 
че разликата между първия и втория отбор в крайното 
класиране е две точки, а между третия и четвъртия 
– само една точка. В крайна сметка с победата се 
поздравиха миналогодишните победители – момчетата 
от Основно училище „Н.Й.Вапцаров“ в Попово, които 
ще представят област Търговище на републиканските 
състезания на отрядите „Млад огнеборец“ в курорта 
Албена.

В класирането следват отборите на II СОУ „Проф. 
Н.Маринов“ (Търговище), СОУ „Св.св. Кирил и Ме-
тодий“ (Антоново) и прогимназия „Акад. Даки Йор-
данов“ (Омуртаг). На всички отбори бяха връчени флаг-
чета, а всяко дете, участник в надпреварата, получи 
като награда спортна шапка.



брой 18 • 23 май 2005 година 3• СЕДМИЦА •

пово д-р Веселинов. Заед-
но с тях бяха и кандида-
тите за народни предста-
вители от листата на БНС 
за Търговище.

Като противоречив опре-
дели г-н Софиянски ман-
датът на НДСВ – „не сме 
толкова зле, колкото очак-
вахме, но не сме и тол-
кова добре, както ни обе-
щаваха“. Шест са полити-
ческите формации, които 
ще влязат в следващия 
парламент, е неговата 
прогноза – БСП, НДСВ, 
ОДС, ДПС, БНС и ДСБ. В 
следващото правителство, 
според лидера на ССД, 
трябва да се включат по-
не три от тях, за да има 
управлението по-широка 
подкрепа и стабилност.

България е на път да 

се влее в 400-милионния 
Европейски съюз и затова 
най-важният въпрос днес е 
как ще влезе в този Съюз. 
Целта на коалиция БНС е 
това да стане с възможно 
най-ниска безработица, с 
възможно най-високи за-
плати и пенсии. Как може 
да се постигне това? С мно-
го ефективна работа в сфе-
рата на икономиката, ка-
тегоричен е опитният уп-
равленец. Трябва да се за-
почне с по-правилно раз-
пределение на държав-

ния бюджет – да се инвес-
тира много повече в строи-
телството и особено в 
пътната инфраструктура, 
да се дават повече пари 
на общините, които да 
ги харчат за подобряване 
живота на хората. А по-
големите инвестиции не-
избежно ще доведат до 
разкриването на повече 
работни места. За земе-
делието трябват две важ-
ни неща – субсидирано 
напояване и техника. То-
гава можем да произвеж-
даме повече и да изнасяме 
не само зърнени култури, 
но и български зеленчуци, 
които са най-вкусните в 
света. В програмата на БНС 
има идеи и за развитието 
на образованието, здраве-
опазването, туризма, еколо-
гията и т.н. как да се добли-

жим максимално бързо до 
европейските стандарти. 
От това, коя политическа 
формация ще съумее да 
убеди повече българи, че е 
способна да извърви най-
бързо пътя до Европа, ще 
зависят и изборните резул-
тати. Господин Софиянски 
изрази надежда, че БНС 
ще е тази политическа фор-
мация.

От името на Национал-
ното ръководство на 
БЗНС–Народен съюз г-н В. 
Върбанов също поздрави 

СТЕФАН СОФИЯНСКИ 
В ПОПОВО

от стр. 1

Отляво надясно: Д-р Иван Гущанов – кандидат-депутат от листата на БНС, Ивиан Симеонов – 
кандидат-депутат от листата на БНС, Стефан Софиянски и Венцислав Върбанов

поповчани. Според него 
коалицията БНС е истин-
ската българска коалиция, 
която защитава интере-
сите на обществото и на 
обикновения човек, на 
българщината и на българ-
ското. Като специалист в 
земеделието той говори 
за най-спешните стъпки, 
които трябва да се напра-
вят от държавата в тази 
област, за да се подгот-
вят българските произво-
дители за европейските 
условия. Призивът му бе 
да се гласува на изборите, 
а предупреждението – да 
не се поддаваме на плитки 
предизборни обещания, 
както се е случило преди 
4 години.

Между изказванията на 
гостите и кандидат-депу-
татите прозвучаха „Песен 

за Попово“ и други из-
пълнения на поповски та-
ланти, а специално за г-н 
Софиянски трио „Агра“ 
изпяха песента за трите 
дъщери, която видимо 
го трогна. „Подобно по-
срещане не сме имали 
никъде досега“ – споде-
лиха партийните лидери 
и благодариха за засвиде-
телстваното голямо госто-
приемство от страна на 
кмета на Попово и об-
ществеността.

ЧЕСТИТ 24 МАЙ – 
ПРАЗНИК НА 

БЪЛГАРСКАТА 
ПРОСВЕТА, КУЛТУРА 
И НА СЛАВЯНСКАТА 

ПИСМЕНОСТ!

В деня, в който сла-
вим сътвореното от со-
лунските братя Кирил и 
Методий, нека заедно 
си спомним, че ние сме  
дали на света уникалната 
славянска писменост. За-
това с достойнство да 
носим нашата идентич-
ност, да бъдем горди с 
изначалната ни светла 
струя на образованост, 
духовност и човещина.

Именно със знанието, 
книжнината и творчест-
вото ние прекрачваме 
настоящето  още по-уве-
рени за нашето място 
в близкото европейско 
бъдеще. Това ми дава 
увереността, че ще 
пребъдем.

Д-р Красимир Мирев
кмет на община 

Търговище   

Поздравявам всич-
ки следовници на 

светите братя Кирил 
и Методий в община 
Попово – стотиците 
учители и културни 
дейци, които с твър-
дост и желание про-
дължават делото им. 
Пожелавам им здраве 
и успехи в усилията 
им да поддържат и 
развиват просвета и 
култура в община По-
пово. Нека знаят, че 
техните дела са най-
истинските и неувях-
ващи цветя пред пие-
дестала на нашите 
първоучители, пред 
заветите на нашите 
възрожденци, за благо 
и упование на талан-
тливото и достойно 
население на община 
Попово. 

ЧЕСТИТ 
ПРАЗНИК! 

Д-р Людмил 
Веселинов 

кмет на община 
Попово 

Аспарух съгражда здраво 
основите на Първата 
българска държава в гра-
ниците на тогавашна Ев-
ропа. Именно оттук вой-
ниците на Петър и Асен 
бранят независимостта и 
на Второто българско цар-
ство. Вашите два града 
са авторитетни култур-
ни центрове. Самочувст-
вието си жителите на 
областта дължат на са-
мобитните творци: ху-
дожници образописци, ан-
гелогласи следовници на 
Орфей и на танцуващите 
върху жарава сърцати 
хороводи – нанасящи с та-
лант нови пъстри багри 
върху културната карта 
на Европа.

Богатата и самобитна 
история, самоотверже-
ните дейци на духовното, 
културното и просвет-
ното дело в Попово, Омур-
таг, Антоново и Опака за-
служават специално вни-
мание.

Скъпи творци, в тези 
светли майски дни на бъл-
гарската култура ви по-
здравявам за успехите и 
куража да продължите 
делото на Титаните, за 
високото самочувствие 
на дейци, които предават 
на многокултурна Евро-
па самобитната и не-
повторима българска, 
търговищка, поповска, 
омурташка културна тра-
диция. И нека Бог да ви 
помага – да подкрепя ума, 
таланта и душата ви.

Тошо Пейков, 
доктор по социология

май, 2005 г.

Скъпи деятели на 
образованието...

от стр. 1

По повод 24 МАЙ – 
ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА 
ПРОСВЕТА И КУЛТУРА 

И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ 
ще бъде проведена среща разговор 

с писателя АНТОН ДОНЧЕВ. 

23 май (понеделник) от 16 часа 
в Концертната зала

 на Младежкия дом в Търговище.

Обширни репортажи от про-
веждащите се в Попово надпява-
ния очаквайте в следващия брой!

От служба „Български 
документи  за самоличност“ 
при РДВР–Търговище при-
канват гражданите на 
област Търговище предвид 
предстоящите на 25 юни 
2005 година парламентар-
ни избори да огледат на-
време документите си 
за самоличност, с които 
ще гласуват в изборния 
ден. Ако притежателят на 
лична карта установи, че 
я е загубил, за да има пра-
во да гласува, той тряб-
ва своевременно да на-
прави постъпки да му бъ-
де издадена нова. Необхо-
димо е гражданите също 
да проверят навреме да-
ли документът им за са-
моличност, който ще им 
бъде необходим в изборния 
ден, не е с изтекъл срок. 

Гражданите, навършили 
70-годишна възраст към 
31 декември 2000 година, 
имат право да гласуват 
с т.нар. граждански пас-
порти – стар образец (на-
ричани популярно зелени 

РДВР–ТЪРГОВИЩЕ

ЗА ДА БЪДАТ ГРАЖДАНИТЕ 
С РЕДОВНИ ДОКУМЕНТИ 
ЗА САМОЛИЧНОСТ В 
ИЗБОРНИЯ ДЕН

паспорти). Граждани, има-
щи право да гласуват със 
зелените паспорти, които 
обаче са ги изгубили,  тряб-
ва да се снабдят с лична 
карта, информират още от 
службата. 

Що се отнася до лицата, 
които са променили по-
стоянния си адрес в съот-
ветната община, но не са 
си сменили личната карта, 
те също трябва да я сменят, 
за да могат да упражнят 
правото си на глас. Разли-
чието между постоянния 
адрес в личната карта и 
ГРАО прави невалидна при-
тежаваната лична карта от 
гражданина. 

До изборния ден ос-
тава повече от месец, та-
ка че гражданите, на кои-
то се налага да сменят до-
кументите си за самолич-
ност дотогава, могат да 
сторят това, ползвайки 
обикновената (и най-евти-
на) услуга на службата. 
Тази услуга им се извърш-
ва в срок до 30 дни след 

подаване на молба за из-
даване на документа. Це-
ната на издаване на  лична 
карта за обикновена услуга 
на лица от 18 до 58 години 
е 10 лева, а за лица от 58 
до 70 години е 6 лева. Как-
то вече бе споменато, из-
даването на първа лична 
карта за лица над 70 годи-
ни е безплатно, а ако им 
се наложи да им бъде из-
дадена следваща поред та-
кава, те заплащат 6 лева. 
Цената на обикновената 
услуга за издаване на лична 
карта на инвалиди е един 
лев, като задължително 
се представя решение на 
ТЕЛК за инвалидност.  За 
сведение на гражданите 
бързата услуга за издаване 
на лична карта е до три ра-
ботни дена, а експресната – 
до осем работни часа, като 
съответно по-високи са и 
цените за извършване на 
услугата.

ПРЕСЦЕНТЪР НА 
РДВР–ТЪРГОВИЩЕ

Литературен критик, професор в Благоевградския 
университет, доктор на литературоведческите нау-
ки, дългогодишен сътрудник в Научния институт 
по литература към БАН и за известно време негов 
заместник-директор.

Роден в с. Светлен, Поповско, той извървя жизнен 
път, благословен отБога и с трудности, и с успехи. 
Вярваше в мисията на българската книга, на българския книжовен дух и им 
отдаде цялата си творческа енергия, за да бъдат и да пребъдат. Неогвите из-
следвания и книги за д-р Кръстев и времето на кръга „Мисъл“, книгата му за 
интимния живот на Иван Вазов, десетките статии и портрети на български 
писатели, са и ще бъдат светли стъпки във времето.

Личността му на гражданин, научен работник, писател  беше съчетание с 
упорития труженик, и добрия човек, и това прави неговата загуба непрежалима 
за всички нас.

С обич и преклонение пред неговата памет!
Николай Петев, Никола Радев, Кольо Георгиев, Петър Велчев, ДИмитър 

Кралев, Кирил Гончев, Борислав Бойчев, Ивайло Христов, Илия Богданов, 
Георги Ралчев, Атанас Теодоров, Ваня Добрева, проф. Симеон Янев, проф. 
Чавдар Добрев, Николай Милчев, Янаки Зибилянов, Любомир Котев, Тенко 

Тенев, Димитър Бечев, Венцеслав Начев, НИна Пантелеева, Тодор Янчев

ПРЕСКРЪБНА ВЕСТ
На 10 май тази година
на 64 години ни напусна

ЛЮБОМИР СТАМАТОВ
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Пламен СЪБЕВ

На 14.ХІІ.1919 година 
Мелпомена, богинята на 
театралното изкуство, 
минала по тъмните, криви 
и кални улици на село Цар 
Асен, за да спре в схлу-
пеното дюкянче на вдо-
вицата Неда Ботева Ди-
митрова. На стената има-
ло окачена синя книга, с 

каквато обвивали тогава 
касите за захар. Върху 
нея с тебешир пишело, че 
няколко младежи от се-
лото ще представят ко-
медията „Каба Иван де-
путат“, приходът, от 
която ще се употреби за 
обществени цели. В са-
мото дюкянче царяло 
оживление. Влизали и 
излизали младежи, носещи 
вързопи, столове, дъски и 
други предмети. Висяща 
газова лампа осветявала 
обстановката вътре. 
От двете страни край 
стените и по средата 
били пригодени дървени 
пейки. Пред тях – два 
реда столове, взети от 
училището, общината и 
дюкяните. В тях трябва-
ло да се настани „отбра-
ната публика“ на Цар 
Асен. Опъната тел с на-
низана на нея черга, която 
можела да се движи на-

ляво-надясно, служела за 
завеса. 

…В „салона“ публиката 
почти заела местата си. 
Звукът на тучения звънец, 
снет от врата на овена 
на Райко Бобев Райков – 
сиромаха, накарал публи-
ката да утихне. Иван Пе-
тров Дюкенджиев бавно 
събрал чергата до сте-
ната. Публиката вперила 
очи към сцената … На сре-
дата на същата – един 
газен сандък, застлан с 
овча кожа, върху който 
е седнал кожухарят май-

85 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩЕ 
„ВЪЗПИТАТЕЛ“–СЕЛО ЦАР АСЕН 

стор Каба Иван, подши-
ващ мъжка шуба. До 
него на земята е седнал 
неговият калфа, който 
избадал с игла върху пар-
че кожа. Каба Иван се 
протегнал силно и продъл-
жително кихнал. Калфата 
го поздравил с „Наздраве, 
майсторе“ и действието 
започнало! 

Така съвременник на то-
ва събитие, случило се на 
14 декември 1919 година, 
описал първото театрално 
представление в село Цар 
Асен.

Три седмици по-къс-
но, на 7 януари 1920 г., 
на същото място и при 
същите условия е пред-
ставена драмата „Към не-
щастие“. Членовете на 
театралната трупа: Не-
дялко Н. Дюкенджиев, 
Веселина Ил. Иванова, 
Петко Ганев, Георги Н. 
Дюкенджиев, Иван Н. Чо-
лаков, Трифон Иванов, 
Иван П. Дюкенджиев, 
Йордан Калчев, Калчо 
Ив. Калчев, Слави Стоя-
нов, Ганчо Недялков, Ве-
лика Димитрова, и дру-
ги пристъпили и към ор-
ганизирането на общо-
селско събрание за учре-
дяването на селско чита-
лище. То се провело на 
11 януари 1920 г. и на 
него било решено да се 
основе читалище, което да 
носи името „Възпитател“. 
Приет бил устав, избрано 
било настоятелство.

С набраните средства 
от театралните представ-
ления и с лични дарения 
набавили петдесетина 
книги и се абонирали за 
няколко вестника. Ско-
ро след това е открита и 
читалня, която първона-
чално се посещавала от 
малко читатели, но към 

края на годината тех-
ният брой значително се 
увеличил. Продължила 
подготовката на театрални 
представления. Дюкянчето 
на баба Неда станало мал-
ко, за да побира посети-
телите. Голямата стая в 
училището била единст-
веното удобно помещение 
по него време, но повечето 
от учителите не били чи-
талищни членове и кате-
горично отказвали да я 
предоставят за театрални 
представления. Съпроти-
вата от страна на училищ-
ните власти накарала го-
ляма част от читалищните 
членовете да напуснат чи-
талището и животът му за 
кратко замрял.

През 1923 година кметът 

Димитър Д. Чакъров, глав-
ният  учител Ст. Иванов и 
учителят Н. Дюкенджиев 
свикали отново местната 
интелигенция, доколкото 
я имали, записали нови 
20 членове и животът на 
читалището бил продъл-
жен. Взето било и реше-
ние голямата стая в учи-
лището да се ползва за 
театрален салон. Доставе-
ни били специална заве-
са и декори. Това било го-
ляма придобивка за чита-
лищното ръководство и 
членовете му продължи-
ли с по-голяма жар и  ен-
тусиазъм  своята театрал-
на дейност. Ежегодно се 
давали по 2–3 представ-
ленияq с прихода от които 
се осигурявала издръжката 
на читалището. Подготвя-
ше се сурвакарска група, 
която също събирала пари 
за читалищната каса. С тях 
се купували нови книги, 
списания и вестници, под-
държала се читалня, ор-
ганизирали се вечерни 
курсове и пр. През 1928 
година читалището било 
оземлено с 50 дка ниви в 
местността Дамладжик, 
приходът от които осигу-
рявал издръжката на чита-
лището. Създаден бил 
и фонд „Постройка на 
читалищен дом“.

Всичко това дало въз-
можност читалището да 
засили интереса на голя-
мата част от населението 
към читалнята, вечерните 

курсове и театралните 
представления. Училищна-
та стая се оказвала недос-
татъчна да побере посе-
тителите на театрални-
те представления. Става-
ло все по-належащо обза-
веждане на специален са-
лон, който да отговаря на 
нуждите и да побира всич-
ки зрители. По това време 
започвало постройка на но-
во училище. Читалищното 
ръководство застава реши-
телно зад идеята за построй-
ка на театрален салон. 
През есента на 1934 година 
салонът, без балкона, бил 
завършен и предаден за 
ползване. Читалищното на-
стоятелство ангажирало 
бившия артист от Староза-
горския театър Антон Зи-

даров да обзаведе сцена-
та с декори, приспособе-
ни за бърза промяна, под-
вижна и удобна завеса и 
пр. Същият поел задълже-
нието да подготви и две 
пиеси със свое участие: 
„Под игото“ и „Наймичка“. 
Читалищното ръководство 
доставило 100 обикновени 
стола, 50 такива с въртящи 
се седала, една голяма печ-
ка за отопление на салона.

При такива условия за-
почнала усилена подготов-
ка на пиесата „Под игото“ 
от Вазов, с която да ста-
не тържественото откри-
ване на салона. Поканени 
били гости от Попово, Во-
дица, Осиково, Могили-
но, Баниска и други, чий-
то брой надминавал 200. 
Откриването станало на 
1 декември 1934 г. при не-
бивал успех. Такова голя-
мо и добре организирано 
тържество жителите на се-
ло Цар Асен не помнели. 

С годините читалищната 
дейност се засилвала. До-
ставен бил радиоапарат, 
заредили се театрални 
представления, вечери на 
бележити български писа-
тели, вечерни курсове, 
сказки, беседи и пр. През 
1940 година във фонд „По-
стройка на читалищен 
дом“ вече имало 38 054 
лв.; в библиотеката – 1206 
тома подвързани книги, 
вестници и списания; пред-
ставени били пиесите „Бо-
ряна“ по Йордан Йовков, 

„Когато самодивите за-
любят“, „Разбит живот“, 
„Изпуснати хора“, „Люти 
клетви“, „Изворът на бело-
ногата“, организирана би-

ла танцувална вечеринка; 
получавали се списанията 
„Българска мисъл“, „Отец 
Паисий“, „Съдба“, „На-
шето дете“, „Духовно сло-
во“, „Християнка“, „Роди-
на“ и вестниците „Илюст-
рована седмица“, „Здраве 
и живот“, „Утро“, „Здра-
вец“, „Нашето село“.

След края на войната 
броят на читалищните чле-
нове бързо се увеличил. 
Библиотечният фонд от 
50 книги през 1920 година 
достигнал до 702, а фондът 
„Постройка на читалищен 
дом“ през 1948 година до-
стигнал 211 543 лв. 

През следващите годи-
ни били доставени нов ра-
диоапарат „Тесла“ и теле-
визор. Подобрено било 
обзавеждането на читал-
нята, където се събирали 
и по 50–60 зрители да на-
блюдават телевизионни-
те предавания. Междувре-
менно бил завършен теа-
тралният салон при учи-
лището, което го разши-
рява с още 100 места. Са-
лонът бил снабден с но-
ви столове и електрифи-
циран. Оборудвана била 
кинокабина. Жителите на 
селото се докоснали, ос-

новно, до киното на со-
циалистическите страни. 
От 1952 година читали-
щето имало и щатен биб-
лиотекар. В началото на 

90-те години книгите в 
библиотеката били над 
8600. Негативните демо-
графски процеси от по-
следните десетилетия не 
са пощадили село Цар 
Асен. Земетресенията от 
средата на 80-те години на 
ХХ век нанесли поражение 
на читалищната сграда и 
допълнително затруднили  
дейността му. Независимо 
от трудностите пламъчето 
на просвещението продъл-
жило да гори в село Цар 
Асен. Организирали се об-
щоселски тържества, от-
белязвали се национални 
празници, поддържали се 
местни традиции, подгот-
вяли се просветителски 
радиопредавания. 

Читалище „Възпитател“ 
навършва 85 години. Пе-
риод, който е един миг 
от вечността, но за цара-
сеновското читалище 
„Възпитател“ това са де-
сетилетия на твърдо и 
устойчиво посрещане пре-
вратностите на живота. 
Устояло на техните на-
бези, то се е запазило здра-
во и читаво до днес и с 
достойнство продължава 
своята високоблагородна 
възпитателна дейност.

Ангелина Драганова – секретар на читалището днес

Лазаруване, 1995 година

Участниците във възстановката на обичая „Сватба“ в село Цар Асен

Певческата група към читалището, средата на ХХ век

Материалът е подготвен по сведения от „Ле-
топис на село Цар Асен“ от Недялко Николов 
Дюкянджиев и Тодор Атанасов Петков, 1972, ма-
шинопис; документи от Държавен архив–Тър-
говище и материали от НЧ „Възпитател“–с.Цар 
Асен с помощта на Ангелина Драганова – секретар 
на читалището днес.
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30 ГОДИНИ ЦДГ „ЗДРАВЕЦ“–ПОПОВО

Кирил СВЕТОСЛАВОВ

На 13 май в салона на 
поповския Дом на култу-
рата се състоя вълнуващо 
тържество по повод 30-го-

дишнината на ЦДГ „Здра-
вец“. Цялата зала бе пре-
пълнена с празнично обле-
чени хора – родители, ба-
би и дядовци на възпита-
ниците  на детското заве-
дение, техни батковци 
и каки, колеги от други 
детски градини и учи-
лища  в града. Много от 
присъстващите бяха „въо-
ръжени“ с камери и фо-
тоапарати. Гости на тър-
жеството бяха заместник-
кметът на общината Вла-
димир Иванов, главният 
експерт в отдел „Култу-
ра“ Петя Габровска и ръ-
ководителят на звено „Об-
разование“ при Общината 
Дарина Парашкевова. За 
празничната обстановка 
в салона допринасяха и 
стилно изрисуваните деко-

ри на сцената с мотиви 
от популярни детски при-
казки и десетките разно-
цветни балони по стените 
и подбраните хубави дет-
ски песни. 

Тържеството бе открито 
с приветствени слова към 
присъстващите от дирек-
торката на ЦДГ „Здра-
вец“ Росица Черкезова. 
Тя проследи накратко ис-
торията на детското за-
ведение от създаването му 
до наши дни и благодари 
на педагогическите кадри 
за положения от тях труд 
за възпитанието и обу-
чението на децата.

От името на кмета на 
общината поздравления 
към присъстващите деца, 
родители и колектива на 
ЦДГ „Здравец“ отправи 
заместник-кметът Влади-
мир Иванов. Детското за-
ведение получи като по-
дарък за 30-годишния си 
юбилей и цветен телеви-
зор. Прочетени бяха също 

поздравителни адреси от 
името на Общинския коор-
динационен съвет на Син-
диката на българските учи-
тели, от ОДЗ „Слънце“, ОУ 
„Н.Й.Вапцаров“, ОУ „Св. 
Климент Охридски“, ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий“, 
ОУ „Л. Каравелов“.

Организаторите на тър-

жеството отправиха бла-
годарности към спомо-
ществователите, с чиято 
финансова подкрепа бе от-
празнуван юбилеят на дет-
ското заведение: 

„Газоснабдяване–По-
пово“ АД, фирма „Гео-
строй“, „Вазаро Комерс“, 
„Роса“ ЕООД, ЕТ „Илия 
Гатев“, Иван Неделчев, 
ОбС на Съюза на българ-
ските учители, Търгов-
ски комплекс „Гужеро-
ви“, „Натурела плод“ АД, 
Николай Черкезов, ЕТ 
„Корол 75“, ЕТ „Дени-
слава“, ЕТ „Виолета 62“, 
„Електроника НС“ 

ЕООД,  ЕТ „Криси 94“, 
ЕТ „Стиви“, „Пачиоли“, 
ОбФ „Хлебопроизводство 
и сладкарство“, „Спорт“ 
АД, фирма „Теовита“.

Възпитаниците на ЦДГ 
„Здравец“ изнесоха пред 
присъстващите богата 
концертна програма. Из-
пълнените от тях песни, 
танци, приказки, стихо-
творения бяха посреща-
ни и изпращани с про-
дължителни ръкопляска-
ния. Особено „сладки“ бя-
ха изявите на най-малките 
деца от първа група, яви-
ли се на сцената облечени 
като различни животни и 
птици и обрали овациите 
на многобройната публика. 
Видяхме и слънца, и сне-
жинки, и звездички, чер-
вена шапчица, котенце, 
петленце… Наред с де-
корите, цветните балони и 
украсата, в салона имаше 
и много цветя – живи и 
рисувани, но най-хубавите 
цветя бяха малките дечи-
ца – бъдещето на Попово.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Изминаха 30 години. Всяка от тях изпълнена с 

всеотдайност, труд, любов и порив, топли усмивки и 
звънки детски смехове.

Мили деца, възпитаници на ЦДГ № 6 „Здравец“!
Има една магия, свързана с неповторими вълнения, 

които се помнят до дълбока старост. Това е ма-
гията на детството – време, наситено с весели игри, 
жизнерадостни песни и незабравими срещи с герои 
от приказките. Мили деца, в този чуден детски 
свят чрез мечтите и фантазиите всичко може да се 
случи! Сърдечно и искрено ви пожелавам никога да не 
ви напуска очарованието на вълшебното детство! 
Бъдете здрави и засмени, с очички вечно питащи 
и с неугасващи пламъчета в тях! Растете умни 
и добри под ласкавите грижи на своите учители и 
възпитатели. Всички ние вярваме, че ще направите 
живота на земята по-хубав и по-щастлив! С вас и 
чрез вас денят става по-светъл, небето – по-чисто, 
а светът – по-млад и красив!

Скъпи колеги, всички вие сте белязани с дарбата 
да водите бъдещето за ръка. С обяснимо вълнение 
сърдечно ви поздравявам по случай 30-годишния 
юбилей на детската градина! Повод за празнуване 
имаме всички ние, свързани с миналото, настоящето 
и бъдещето на ЦДГ „Здравец“. Изминатият път 
от 1975 година до днес дава основание на всеки 
педагог, работил в детската градина, да живее 
със самочувствието, че е частица от достойната 
история на детското заведение. 

 В един такъв юбилеен ден, изпълнен с много радост, 
с вълнения и трепети от постигнатите успехи, от 
усилията и любовта, които сме вложили, всички сме 
особено горди, че сме успели да съхраним обаянието и 
вълшебството на нашата детска градина.

Пожелавам на всички вас да запазите високия 
професионализъм, с който е белязан трудът ви!

Нека съхраним авторитета и силните си позиции, 
съчетани  с творчество и всеотдайност!

На вас, колеги, които не само работите, но и 
живеете своя неповторим ден с децата, вдъхвайки 
им обич и доверие – ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

На вас, уважаеми родители, благодаря, че се дове-
рихте на професионализма, авторитета и щедрите 
сърца на всички, които работим в ЦДГ „Здравец“.

ЧЕСТИТ 30-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!

Росица ЧЕРКЕЗОВА

ВЪЛНУВАЩО ТЪРЖЕСТВО

Пламен СЪБЕВ

Село Козица има древна 
история. Разположено 
между издигнатите села 
на някогашната Поповска 
околия Садина и Зараево, 
в него животът си е текъл 
монотонно, без нещо да 
може коренно да го про-
мени. В него от векове 
живеят заедно българи и 
турци. Животът им, свър-
зан основно със земе-
делието, е труден. Големи 
и важни събития в селото 
се случват рядко и се пом-
нят дълго.

През 1920 година по 
време на земеделското уп-
равление е приет закон за 
създаване на общодостъп-
ни селски библиотеки и 
превръщането им в чита-
лища в селищата, къде-
то няма такива. Това съ-
бужда надеждата у некол-
цина местни младежи 
и учители, че могат да 

80 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“–СЕЛО КОЗИЦА

отворят читалище в се-
лото. Осъществяват я през 
1925 година. Имената 
на основателите му се 
помнят още в селото: Ан-
гел Белчев, Миню Бел-
чев, Мехмед Даудов, Зла-
тьо Ганчев Златев, Иван 
Георгиев Иванов. През 
първите години основната 
му дейност съсредоточена 
в поддържането на малка 
библиотека. През 1929 го-
дина то е оземлено и то-
ва помага да се обогати 
библиотеката, да се орга-
низират вечеринки, лаза-
руване. За читалищно по-
мещение се ползва не-
удобна, пригодена за цел-
та, стая в общинската сгра-
да.

През периода 1946–1950 
година читалището раз-
вива сравнително богата 
културно-просветна дей-
ност: към него е сформи-
ран танцов състав, органи-
зирали се вечеринки, из-

насяли се пиеси на турски 
и български език. През 
1950 година в него чле-
нуват 50 човека.

През 1961 година по 
стопански начин започва 
строеж на нова сграда. 
Главен майстор на строе-
жа е Осман Исуфов Ара-
баджиев. Помнят се още 
и имената на Иван хаджи 
Минчев, Сюлейман Осма-
нов, Стоян Ангелов, Мех-
мед Алиев, Ахмед Осма-
нов, Кольо Гаврилов, Рей-
хан Османов, Али Мехме-
дов, Мехмед Османов, май-
стори, работили на стро-
ежа. Жителите на селото 
се включват с безплатни 
трудодни. Сградата е за-
вършена през 1965 годи-
на и открита на 24 май – 
Деня на българската про-
света и култура и на сла-
вянската писменост. Тъй 
като дотогава селото няма 
определен ден за събор, 
е взето решение на тази 
дата да започне да се ор-
ганизира такъв. 

Новата читалищна сгра-
да разполага с голям са-
лон със 160 места и ма-
лък салон с 50 места. 
Библиотеката през нея 
година вече разполага с 
около 4100 тома. Нова-
та сграда позволява в се-
лото да започнат седмич-
ни прожекции на филми. 
Дългогодишни председа-
тели на Управителния 
съвет на читалището от 
най-дейните му години са 
Стоян Марков и Драган 

Иванов. 
В читалището започват 

да се празнуват Бабинден, 
Осми март, националните 
празници, организират се 
седенки, отбелязва се тър-
жествено, докато в селото 
съществува началното 
училище, първият учебен 
ден, първа пролет и др. 
На жителите на селото в 
първите години след от-
криването на новия са-
лон гостуват народните 
певци Борис Машалов и 
Койчо Каменов, гъдуларят 
Шахпас Салиев и др. С 
театрални постановки гос-
туват театрите от Разград, 
Търговище и Шумен. 

Средата на 70-те години 
бележи започналия упадък 
на читалищната дейност. 
Председателят му тогава 
с болка ще запише: …с 
голямо съжаление можем 
да кажем, че в нашето 
село много рядко се посе-
щава читалището. А ус-
ловията са прекрасни за 
културни мероприятия, 
тъй като новата сгра-
да има киносалон, библио-
тека, читалня, стая за 
събрания и др… посеще-
нието на киното не е 
задоволително. Посеща-
ват се масово по-интерес-
ните филми като: „Сло-
нът моя приятел“, „Река-
та“, „Боят при Драва“ и 
др. …

В селото няма сформиран 
колектив самодеен. Преди 
години нашата младеж 
особено през зимния сезон 

се събираше и изнасяше 
едноактни пиески, песни и 
танци пред населението. 
Даже посещаваха и окол-
ните села като Ломци, 
З.Стояново, Гол.Градище 
и др.

През отчетния период 
читалището е посетено 
от разградския, търго-
вищкия и шуменския народ-
ни театри, както и от 
самодейците на Садина, 
Г.Градище, Еленово и др. 
Много добре се разбира от 
масовото посещение на 
театрите, че населението 
има нужда от тях. Добре 
са организирани първи 
май, девети септември, 
окомвр. Революция и др. 
с подходяща 
програма и 
подготвени 
от ученици-
те… 

В края на 
80-те години 
се обсъжда 
и идеята да 
се напише ис-
тория на се-
лото, но това 
за съжаление 
не става.

Днес пред-
седател на 
читалището 
е кметът на 
селото Хасан 
М у с т а ф а 
Хайрола. От 
1989 година 
с е к р е т а р -
библиотекар 
е Емине Ах-

Секретар-библиотекарят 
Емине Ахмедова Исуфова

медова Исуфова. Библио-
теката му разполага с 
5000 тома литература. Тех-
ническата база на чита-
лището е добра, макар и да 
се нуждае вече от частични 
ремонти. 

В своята 80-годишна 
дейност читалището се е 
наложило като неизменна 
част от цялостния култу-
рен живот на селото. Със 
своите културни изяви чи-
талището е допринесло на-
растване не само на своите 
членове, но и на жителите 
на селото. Вярваме, че 
съдбата на читалището е 
в ръцете на днешните му 
жители, които ще допишат 
неговата история.
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ВОЛЕЙБОЛ

ФУТБОЛТЕНИС НА МАСА
ПОБЕДА И 
ЗАГУБА НА 

„ЧЕРНОЛОМЕЦ“

На 11 май поповският 
„Черноломец“ гостува на 
„Вихър 1926“ (Вълчи дол) 
в среща от ХХХ кръг на 
футболното първенство 
в Североизточна „В“ ама-
тьорска група. Макар и 
не леко, домакините очак-
вано спечелиха с резул-
тат 5:4, но успехът им съв-
сем не дойде лесно. Още 
в началото на мача по-
повчани поведоха с 2:1, 
но след допуснати грешки 
и силен домакински на-
тиск местният отбор вка-
ра три гола и поведе с 
5:2. В оставащите до 
края на срещата минути 
футболистите на „Черно-
ломец“ показаха характер 
и доведоха резултата до 
4:5 за „Вихрен 1926“, но 
не остана време за повече. 
При този резултат бе сви-
рен последният съдийски 
сигнал.

В следващия ХХХI кръг 
„Черноломец“ прие на своя 
стадион футболистите на 
ФК „Шабла“. Това бе по-
следната домакинска сре-
ща на поповчани в това 
първенство. Тя започна 
със силна игра на местния 
отбор, с натиск по всички 
части на терена и съвсем 
закономерно през това пър-
во полувреме домакините 
вкараха два гола – дело на 
Пламен Петров (в 25 и 40 
минута).

 През втората част на 
мача картината не се про-
мени – домакините бяха 
по-активният отбор, който 
по-настойчиво „преслед-
ваше“ гола. Усилията на 
поповските футболисти 
бяха материализирани в 
55-ата минута от Тихомир 
Кънев, който отбеляза тре-
тото попадение. Четвър-
тият гол падна десет ми-
нути преди последния съ-
дийски сигнал, в 80-ата 
минута. Негов автор бе 
Светослав Петров, вля-
зъл в игра като резерва 
през второто полувреме. 
Краен резултат – 4:0 за 
„Черноломец“. В сряда 
(18 май) поповският от-
бор гостува на „Дунав“ в 
Русе, а последната си сре-
ща „Черноломец“ ще играе 
отново като гост на „Черно-
морец“ (Бяла), на 29 май. 

Състав на „Черноломец“: 
вратар Дилан Димов (ка-
питан), Ивайло Иванов, 
Шамси Ахмедов, Никола 
Русев, Пламен Петров, 
Серхан Хюсеинов, Краси-
мир Гочев, Деян Павлов, Ти-
хомир Кънев, Станислав 
Стоянов, Градимир Тодо-
ров (дебютант). Треньор 
Красимир Георгиев.

Главен съдия: Велислав 
Йорданов с помощници Ми-
рослав Минев и Александър 
Колев – и тримата от Русе.

Дежурен делегат: Васил 
Дойчинов от Търговище.

Димитър СТЕФАНОВ 

Поповските тенисисти от 
„Роса 1“ продължават бор-
бата за медали от държав-
ното първенство. След ка-
то загубиха първото плей-
офно състезание като гос-
ти на плевенския „Тетрон“ 
с 1:3 срещи, те играха със 
същия отбор във втори 
плейофен мач в Попово на 
14 май. 

В първата среща от съ-
стезанието (проведено във 
физкултурния салон на 
ОУ „Н.Й.Вапцаров“)  Ста-
нислав Иванов се наложи 
над плевенчанина Петко 
Габровски, който е бивш 
републикански шампион 
за юноши, с 3:2 гейма. Във 
втората Иван Аянски по-
беди Владимир Петков с 
категоричното 3:0, в тре-
тата Цветан Цонев над-
игра с резултат 3:1 Вла-
димир Лалев. След тази 
победа трябваше да се 
играе предвиденото по 
регламент (отново в Попо-
во) трето плейофно състе-

БОРБАТА ЗА МЕДАЛИ 
ПРОДЪЛЖАВА

зание, което се проведе на 
следващия ден, 15 май.

Този мач бе почти пов-
торение на предишния, 
но за съжаление на дома-
кините – с обратни стойнос-
ти. Треньорът на „Тетрон“ 
бе променил подрежда-
нето на своите състеза-
тели и в първата среща 
поповският „боец“ Стани-
слав Иванов игра с Вла-
димир Петков. Стигна се 
до пети, тайбреков гейм, 
в който тенисистът от 
„Роса 1“ падна и загуби с 
2:3. Въпреки очакванията 
за победа във втората сре-
ща, Иван Аянски отстъпи 
на плевенчанина Петко 
Габровски с 0:3. Вече оста-
ваше само единствената 
възможност Цветан Цонев 
да надиграе Владимир Ла-
лев и да върне надеждата 
за продължаване борбата 
за спечелване на медали 
от благороден метал. Но 
това не се случи и отново 
бе регистрирана загуба 
с 0:3. И така, „Тетрон“ 
(Плевен) с общ резултат 

2:1 състезания се класира 
за финалния плейоф.

За поповските тенисисти 
остава възможността за 

спечелване на бронзови-
те медали в спор с отбора, 
отпаднал за финала в 
плейофния мач между съ-

ставите на „Корабострои-
тел“ (Варна) и НСА „Ака-
демик“ (София).

Станислав Иванов

Отборът на „Роса 1“–Попово. Отляво надясно: Иван Аянски, Иван Димитров (треньор), 
Станислав Иванов, Цветан Цонев

ВОЛЕЙБОЛЕН МАРАТОН 
ЗА ПОПОВСКИТЕ ОТБОРИ
Катерина РУСЕВА

Изминалата седмица бе истински волейболен ма-
ратон за поповските отбори. Понеделник и вторник 
(9 и 10 май) бяха определени за провеждане на зоново 
първенство за девойки младша възраст – IХ и Х клас. 
Турнирът се проведе в Кюстендил, а групата, в която 
се падна ВК „Черноломец“, бе най-тежка от всичките 
четири. Освен поповските волейболистки, в нея бяха 
състезателките от „Левски Сиконко“, „Септември“ 
(София) и „Велбъжд“ (Кюстендил). Първият мач, 
който бе решаващ за поповчанки, бе на 9 май срещу 
домакините от „Велбъжд“. За съжаление, момичетата 
от „Черноломец“ загубиха с 1:3. Още две, но вече 
очаквани загуби бяха записани и срещу значително 
превъзхождащите ги в ръстово отношение софийски 
отбори. Така поповчанки се наредиха на четвърто място 
в групата, но в същото време заемат между 12-о и 16-о 
място сред най-добрите клубни отбори в страната.

Само ден след клубните турнири бяха открити 
и средношколските ученически игри за девойки в 
гр. Исперих и за юноши в Монтана. Двата отбора, 
състезаващи се от името на Попово, се състояха все от 
възпитаници на гимназия „Христо Ботев“. Те играха 
добре, представиха се достойно и заеха шесто място 
при момичетата и осмо място при момчетата. 

БАСКЕТБОЛ
УСШ–ТЪРГОВИЩЕ НА ФИНАЛ
Отборът на УСШ–Търговище завоюва първо място на 

проведеното в зала „Д. Стефанов“ Зоново първенство по 
минибаскетбол на извънучилищните звена – УСШ, ОДК 
и ЦДР за момчета III–IV клас. В двудневната надпревара 
отборите на Търговище и Силистра се откроиха над 
другите и закономерно достигнаха до финала. Там по- 
добре подготвени се оказаха момчетата на треньора 
Стихомир Стоянов, които надделяха в един крайно 
оспорван мач. След продължение те победиха своите 
противници от крайдунавския град с 37:36 (в редовното 
време 35:35). Спорът за третото място бе спечелен от 
отбора на Разград, следван от тимовете на Варна, Генерал 
Тошево, Русе, Плевен и Добрич. За участие в Държавния 
финал се класират отборите на Търговище и Силистра.

Двадесет и пет състезатели взеха 
участие във ІІ кръг на Шампионата по 
автокрос, проведен на 14 май (събота) в 
Монтана. Главни действащи лица, както 
и в Търговище, бяха състезателите на 
АСК „Търговище–авто 2001“, които и в 
този кръг заявиха, че и през този шам-
пионат ще бъдат отново едни от глав-
ните претенденти за призовите места 
и в двата класа. В отсъствието на три-
кратния шампион Румен Костадинов 
(Търговище), който пропусна кръга пора-
ди технически проблеми в клас до 1600 
кубика, достойно се представиха дру-
гите двама търговищки бъгисти, които с 
машини „Лада“ финишираха съответно 

„В слаб, без никакви фут-
болни достойнства мач от-
борът на „Светкавица“ бе 
на път да претърпи срам-
на загуба от опашкаря в 
групата, отбора на „Помо-
рие“. За сетен път те дока-
заха, че доиграват първен-
ството по начин, който от-
блъсква от трибуните и 
най-верните им привърже-
ници.

Мачът започна с игро-
во и териториално превъз-
ходство на домакините, но 
в завършващата фаза лип-
сваше точност и острота. 
Липсата на нападателя 
М.Христов се отрази най-
вече на остротата в напа-
дение, където Вълев и Кур-
дов подтичваха за апетит в 
приспивно темпо. Гостите 
нанесоха своя удар в самия 
край на полувремето.  Пър-
во голмайсторът на по-
морийци Банев бе изгле-
дан от търговищката за-
щита как открива резулта-
та в 41 минута, след като 
бе оставен непокрит в на-
казателното поле. В 43 

ЗОНАЛЕН ТУРНИР
Шест отбора, разделени в две групи, взеха участие в двудневния зонален трунир 

„Данон 2005“. Втората фаза на най-масовия детски турнир бе проведена на стадион 
„ЛВК–Винпром“ в Търговище. Търговищките момчета и този път не успяха да се 
преборят за участие във финалната фаза на турнира. След убедителна победа в 
първия мач срещу отбора на Шумен с 4:0, в спор за първото място срещу отбора на 
Русе търговищките момчета отстъпиха с минималното 1:0 

В другата група „Б“ победител е тимът на Разград. На победителите бяха връчени 
купи от главния експерт към НЦ за отдих, възстановяване и спорт към МОН – 
Георги Янакиев.

на второ и трето място. Победител стана 
Тихомир Трънков от Севлиево с „Лада“.

В големия клас доайенът на автокроса 
в България Неделчо Русев с „Мерцедес“ 
остана втори след победителя Сашо 
Александров от Монтана с „Порше“, а 
трети е миналогодишният шампион Ве-
селин Благов от Пазарджик с „Фолкс-
ваген“. Другите двама търговищки пред-
ставители в класа Георги Косев и Димчо 
Георгиев не завършиха състезанието. 
Георги Косев скъса кардан, а Димчо 
Георгиев с „Ауди“ се преобърна, но за 
радост без сериозни контузии. 

Следващият ІІІ кръг ще се проведе 
през месец юни в Троян.

АВТОКРОС 

ФУТБОЛ „Б“ ПФГ
„СВЕТКАВИЦА“–„ПОМОРИЕ“ – 3:3

минута отново той се въз-
ползва от поредния пода-
рък и сам срещу Артакиев 
реализира за 0:2. Второто 
полувреме даде някаква 
надежда за обрат, когато 
в 55 минута Хамдиев от 
пряк свободен удар неспа-
сяемо прати топката в 
мрежата зад Теменлиев. 
Вместо обрат дойде и тре-
тият гол за гостите в 74 
минута, когато Арабов 
просна в наказателното по-
ле напористия Желев и Ва-
лериев реализира отсъде-
ната дузпа – 1:3. На фут-
болистите от „Светкавица“ 
им стана ясно, че губят ма-
ча, едва в последните пет 

минути и пред поморий-
ската врата завря и закипя. 
Първо Комитов се възполз-
ва от едно отлично центри-
ране в 87 минута и от въз-
духа заби топката в мрежа-
та. И когато гостите очак-
ваха последния съдийски 
сигнал, дойде и единстве-
ната грешка на отличния 
в този мач Теменлиев – в 
90 минута, когато излезе 
неразчетено напред, това 
не остана незабелязано 
от Хамдиев, който с удар 
от 50 метра успя да го пре-
хвърли, топката срещна 
напречната греда и Курдов 
с глава я насочи в мрежата 
за измъченото 3:3.

Светкавица“: Артакиев, Комитов, Цонков (23 – Венков), Стоянов, Василев, 
Алексиев (54 – Арабов), Янчев, Вели (46 – Великов), Хамдиев, Вълев, Курдов

„Поморие“: Теменлиев, Георгиев, Канелов, Генов (75 – М.Жеков), Молдованов, 
Цанков, Валериев, Кокалджиев (60 – Шопов), Банев (80 – Пл. Иванов), Желев, 
Петков

Главен съдия: Венцислав Кознички
Голмайстори: 0:2 Банев (41, 43), 1:2 Хамдиев (53), 1:3 Валериев (74 – д), 2:3 

Комитов (87), 3:3 Курдов (90)
Жълти картони: Стоянов, Янчев (Св.) Цанков, Валериев (Пом.)
Стадион: „Д. Бурков“ (50 зрители)
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НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

12.50 Умно село: 
 Григор Вачков
13.40 Великата илюзия BG: 
 „Последно лято“ 
 (България, 1974)
15.05 Непозната земя
15.35 „Училищни танци“ 
 (САЩ, 2002)
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30 Неделен стадион
18.30 Документален филм: 
 „Божият дъжд на 
 буквите“
20.00 По света и у нас
20.30 Неделна киновечер: 
 „Лице назаем“ 
 (САЩ, 1997)
23.00 Международен 
 шахматен турнир
23.25 Елит
23.55 По светаи у нас
   0.05 Джубокс
   0.35 Мрежата
  1.05 „Чай“ (п)
  3.05 Видеоклипове
  3.35 Непозната земя (п)
  4.05 Портрети: Маги Марен
  5.30 Великата илюзия BG (п)
 

ПЕТЪК, 20 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

 златната рибка 
  7.40 Телепазарен 
 прозорец
  7.55 Национален 
 календар:  Св. св. 
 Константин и Елена 
  8.00 Дисни!
  8.45 Цветен магазин
  9.00 Спукано гърне
  9.30 „Проектът джени“
  (САЩ, 2001) 
10.45 Документален филм: 
 „Новата мисия на 
 сержанта“
11.15 Памет българска: 
 „И ний сме дали нещо 
 на света”
12.00 По света и у нас
12.20 Студио 
 „Частен случай“ 
12.50 „Минута е много“
13.40 От дума на дума
14.10 Знаци по пътя: 
 Апостол Карамитев
14.40 Атлас: От Мадрид 
 до Каракас
15.10 Суматоха
15.40 На фокус: 
 Блясък и красота
16.05 „Малкият полицай”, 
 (САЩ, 1996)
17.35 Документален филм: 
 „Йохан Щраус – 
 кралят на валса“
18.30 „Лицата на истината“ –
 документален филм 
 за съдебната реформа
19.00 Вижте кой...
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 „Убийство в Древния 
 Рим“, филм на БиБиСи
21.30 Международен 
 шахматен турнир
22.00 Песенен конкурс на 
 „Евровизия 2005“
  1.30 Трето полувреме
  2.00 Суматоха (п)
  2.30 Памет българска (п)
  3.15 На фокус (п)
  3.40 Видеоклипове
  4.15 Документален филм
  5.00 Вижте кой (п)
  5.55 „Малкият полицай“ (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 22 май

  7.30 Бразди
  8.00 Телепазарен прозорец
  8.15 Дисни!
  9.00 Палавници
10.00 „Чай“
12.00 По света и у нас
12.20 Фолклорни виртуози

 

13.00 Разследването 
 на Да Винчи
14.00 „Щастливо семейст-
 во“, 6 и 7 еп.
15.00 „Историята на едно 
 врабче“, драма
17.00 „Военна прокуратура“
18.00 Лас Вегас, 5 еп.
19.15 Календар
19.45 „Ексклузивно“ 
20.00 Фрейзър
21.30 Календар
21.32 „Старгейт“
22.30 Горещо
23.30 Календар
23.45 „Ударът“, комедия
  1.15 „Не винете 
 коалите“
  2.15 „Историята на едно 
 врабче“ (п)
  3.45 „Ударът“ (п) 
  5.15 Лас Вегас (п)
  6.30 Музика

НЕДЕЛЯ, 22 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 На чисто
12.30 Най-доброто от 
 „Господари на ефира“
13.15 Най-доброто от 
 „Семейни войни“
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“,  6 еп.
19.45 Ексклузивно
20.00 Фрейзър
20.30 СТАР АКАДЕМИ
21.30 Календар
21.32 „Лара Крофт: Томб 
 Райдър“, екшън
23.30 Календар
23.45 Кречетало
  0.45 Болница 
 „Кралството“, 14 еп.
  1.45 „Необятен свят“
  3.30 „Лара Крофт: 
 Томб Райдър“ (п)
  5.30 „17 мига от 
 пролетта“ (п) 
  6.30 Музика

ПЕТЪК, 20 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 Галаконцерт на 
 лауреатите от 
 конкурса „Млади 
 виртуози 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“, 12 еп.
22.50 Международен 
 шахматен турнир
23.20 Закриване на петия 
 медиен фестивал  
 „Осмата муза“
  0.10 По света и у нас
  0.20 „Ник Стихията – 
 агент на Щит“ 
 (САЩ, 1997)
  1.50 Джубокс
  2.20 Здраве (п)
  2.40 Британски хоризонти
  3.10 Видеоклипове
  3.35 За животните – 
 с любов
  4.05 Седмица (п)
  4.35 Панорама (п)
  5.35 „Ник Стихията – 
 агент на Щит“  (п)
  
СЪБОТА, 21 май

  7.10 Заедно: Лина и 

18.30 Треска за злато 
19.00 bTV репортерите 
19.30 bTV новините 
20.00 „Час пик 2“  (САЩ)
22.00 bTV новините 
22.30 „Похитени”
  0.00 Сблъсък (п)
  1.30 Бързи пари
  2.10 bTV репортерите
  2.40 В десетката (п)
  3.40 bTV новините   
  4.10 Бизнесът (п)
  4.40 Треска за злато (п)
  5.00 Живот на скорост (п)
  5.30 @.знам  (п)

ПЕТЪК, 20 май

  7.00 Здравей, България
  9.05  Клонинг
10.00 На кафе
11.45 Календар
12.00 На кафе
12.30 Нова ТВ шоп
13.15 „Шпионките“ (п)
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?
  0.30 „Вашингтон, окръг 
 Колумбия“
  1.30 С фрак и лачени 
 обувки – танцово шоу
  2.00 Господари на ефира (п)
  2.30 Фрейзър (п)
  2.30 Документален филм
  3.00 Концерт
  4.00 Кинокласика
  6.00 Блясък (п)
  6.30 Отдаденост (п)

СЪБОТА, 21 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
11.45 Календар
12.00 „Бевърли Хилс, 90210“

23.30 Приятели
  0.00 Вот на доверие (п)
  0.40 „Бързи пари“
  1.20 Море от любов (п)
  2.15 Бон апети (п)
  2.45 bTV новините
  3.15 Осъдена (п)
  4.10 Искрено и лично (п)
  5.00 Бедната Настя (п)

СЪБОТА, 21 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 „Сърдити бебета“ (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 „Последен танц“ (САЩ)
22.00 bTV новините 
22.30 „Мементо“ (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, 22 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 „Дънстън сам в хотела“
 (САЩ)
14.30 Документален филм
15.00 „Майкъл Палин в 
 Хималаите“
16.00 Тя и Той
16.30 УЕФА – обзор
17.00 Зона спорт
17.30 Кварталът на 
 богатите

На 11 май около 0,05 ча-
са в с. Голямо Соколово, 
община Търговище не-
известен извършител е 
проникнал в дома на 69-
годишен гражданин от 
Търговище, и чрез запла-
хa и нанасяне на пробод-
на и порезни рани е напра-
вил опит да му отнеме 
пари. Вследствие на нане-
сените му рани потър-
певшият е изпаднал в 
безпомощно състояние 
и е настанен за лечение в 
МБАЛ–Търговище. 

•••
Между 9 и 10 май в с. 

Садина, община Попово, 
неизвестен извършител 
е проникнал в местната 
църква „Света Троица“, 
след като е отключил 
катинара на входната вра-
та с подправен ключ, и е 
извършил кражба на ме-
тално тяло от полилей. 

•••
За времето от 8 часа 

на 10 май до 8 часа на 

следващия ден, в  с. Славя-
ново, община Попово, не-
известно лице извършва 
кражба на 600 лева от до-
ма на 85-годишен жител 
на селото. Сумата е в банк-
ноти с емисии по 20 лв. 
След проведените в РПУ–
Попово оперативно-издир-
вателни мероприятия е 
разкрит извършителят на 
кражбата – С.Р. (24 г.) от  
Попово. Той е задържан за 
24 часа в РПУ–Попово на 
основание чл.70, ал. 1, т.1 
от Закона за МВР.

•••
На 11 май, около 12,10 

часа в  Търговище, на пар-
кинга зад Териториално 
данъчно управление, неиз-
вестно лице  под предлог 
за уедряване на пари от-
нема сумата от 140 лв. от 
жител на Търговище. 

•••
За времето от 13,05  до 

13,35 часа на 11 май в с. 
Паламарца, община Попово, 
неизвестно лице извършва 
кражба от хранителен ма-
газин на мъжки портфейл с 
лични документи и сумата 
от 220 лв. в банкноти в еми-
сии по 20 лв. от 49-годишен 
жител на същото село. След 
проведените оперативно-из-
дирвателни мероприятия в 
РПУ–Попово, на основание 
чл.70 от Закона за МВР за 24 
часа е задържан 43-годишен 
гражданин от Попово, за-
подозрян за извършване на 
кражбата.

•••
На 11 май, около 10,30 ча-

са в с.Стража, община Тър-
говище, е възникнал пожар 
в стопанска постройка, 
собственост на жител на 

селото. Изгарят 25 кв.м 
от сградата. Причина за 
възникването на пожара 
е небрежно боравене с от-
крит огън от страна на соб-
ственика. 

•••
На 11 май, около 11,30 

часа в с. Дралфа, община 
Търговище, при съвместна 
проверка на служители 
на РПУ–Търговище и 
„Електроразпределение“ 
ЕАД–Варна, клон Търго-
вище, е установено, че 38-
годишният С.Й. се е вклю-
чил неправомерно към 
електропреносната мрежа. 

•••
На 11 май, около 21 ча-

са, в РПУ–Търговище е до-
веден 27-годишният М.Т. 
от същия град, за когото 
е установено, че непо-
средствено преди това е 

извършил кражба на дамски 
велосипед марка „Кетлер“, 
оставен пред магазин 
на ул. „Е.Софроний“ в 
Търговище, собственост 
на жител на града.

•••
На 12 май, около 3,45 часа 

по ул. „А. Стамболийски“ в 
Търговище, 31-годишният 
правоспособен водач Ч.А. 
от с. Момино, община Тър-
говище, управлявал лек 
автомобил „ВАЗ“ с търго-
вищка регистрация след 
употреба на алкохол, с 
концентрация в кръвта му 
1,84 промила, установено 
по надлежния ред.

•••
На 15 май за време-

то от 10 до 18,30 часа, 
на ул. „Рила“ в Омуртаг, 
неизвестно лице, преска-
чайки недовършена сте-

на над входна врата, про-
никва в таванско поме-
щение – частна собстве-
ност, и извършва кражба 
на 4 чифта обувки, ком-
плект тефлонови тигани, 
5 кг захар и други вещи на 
неустановена стойност. 

•••
На 15 май, около 22,45 

часа по главен път I–
4 (София–Варна) 47-го-
дишният М.Х. от с. Ста-
нянци, община Върбица, 
област Шумен, управля-
вал автобус с шуменска 
регистрация след употре-
ба на алкохол, с концен-
трация  в кръвта му 1,27 
промила, установено по 
надлежния ред.

•••
На 16 май в района на 

кооперативния пазар в 
Търговище неизвестно 
лице извършва кражба 
на мобилен телефон „Но-
киа“, собственост на 53-
годишна жителка на гра-
да.
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• ДУХОВНОСТ •

ДА ПОЧЕРПЯТ 

ИМЕННИЦИТЕ

21 май
Елена, Костадин/ка, 
Константин

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.

Маруся МИЛУШЕВА  

С голям концерт на 16 
май вечерта фолклорен тан-
цов състав „Веселяче“ с ху-
дожествен ръководител 
Стела Димова отбеляза 
своята 10-годишнина. Час 
и половина 45 танцьори от 
5 до 25 години вълнуваха 
публиката, изпълнила за-
лата на Дома на културата, 
с пъстроцветие и ритми, 
с детска непринуденост и 
младежки дух.

Създаден през творчески 
сезон 1994–1995 г. от дъл-
гогодишния главен худо-
жествен ръководител на 
танцов ансамбъл „Север-
няче“ г-жа Ст. Димова, фол-
клорен състав „Веселяче“ 
бързо привлича много де-
ца от Попово, които имат 

„ВЕСЕЛЯЧЕ“ ПРАЗНУВА
желание и талант да тан-
цуват български народ-
ни танци. Средно по 60 
танцьори всяка година 
усилено репетират, разу-
чават все нови и нови 
стъпки, черпейки от бога-
тата народна съкровищ-
ница. Много труд, дисцип-
лина и ред са нужни, за 
да се утвърди новият съ-
став, тръгнал от нулата, 
да завоюва авторитет не 
само в града и страната 
ни, да бъде харесван и ка-
нен и на чужди сцени, 
за да представя красота-
та на българския танц. 
Но упоритостта и трудо-
любието на г-жа Димова 
са пословични – не случай-
но тя е заслужил учител, 
носител на „Златна лира“ 
от Съюза на музикалните 

дейци и почетен гражданин 
на Попово. До нея повече 
от 30 години неизменно е 
корепетиторът Станимир 
Таушанов, подкрепя я ръ-
ководството на Дома на 
културата, както и Общи-
ната. Въпреки опита си  
художественият ръководи-
тел на веселячетата ползва 
и помощта на колегите 
си хореографи Сийка Бра-
тоева от Русе, Румян За-
нев от Разрад, Любчо Ва-
силев от Търговище. А 
през последните години в 
постановките се вплитат 
и вокални изпълнения на 
трио „Агра“.

Своя разнообразен ре-
пертоар, включващ танци 
от различни фолклорни 
области, „Веселяче“ са 
представяли на десетки 
национални и междуна-
родни фестивали, откъде-
то задължително се връ-
щат с награди и покани 
за следващи участия. Не-
забравими остават спо-
мените им от Гърция, Тур-
ция, Румъния, Сърбия, 

И ТАНЦЬОРИТЕ ОТ 
КОВАЧЕВЕЦ – ЛАУРЕАТИ 

НА „БАЛКАН ФОЛК“

Русия, Украйна, Италия, 
където публиката не скри-
ва възхищението си от 
тяхното изкуство.

Много поздравления по-
лучи тази вечер „Веселяче“, 
много цветя и пожелания 
за здраве и бъдещи ус-
пехи отправиха към г-жа 
Димова заместник-кметът 
на общината Владимир 
Иванов, гостите от Раз-
град и Търговище, пред-
ставители на културни ин-
ститути, бивши танцьори, 
приятели и близки.

„Танцът е смисълът на 
моя живот“, споделя г-жа 
Димова. Хубавото е, че 
този танц става част и от 
живота на нейните въз-
питаници, и любовта им 
към него е завинаги.

Маруся МИЛУШЕВА    

Още един наш художествен колектив се завърна с 
призово място от  Старопланинския събор „Балкан фолк  
2005“, който се провежда от 3 до 23 май във Велико 
Търново. Това е детският танцов състав към народно 
читалище „Познай себе си“–с. Ковачевец. Младите 
танцьори демонстрираха  изкуството си на 14 май 
пред паметника на Майка България в старопрестолния 
град и фестивалното жури  прецени, че изпълненията 
им са стойностни, съдържат  въздействащ заряд и 
заслужават да се показват пред българската и световна 
общественост. 

Съставът е създаден през 2002 година от Жулиета 
Атанасова, секретар на читалището, а от началото на 
2005-а негов художествен ръководител става Станимир 
Иванов. Въпреки че в Ковачевец вече няма училище, 
двайсетте деца от 9 до 16 години с много любов към 
фолклора и родното читалище репетират усилено. 
Трудностите, особено през зимата, когато читалищната 
сграда почти не се отоплява,  не влияят  на ентусиазма 
им и  те се готвят усърдно за явяването си на „Балкан 
фолк“ – фестивал №1 на Балканите за традиционни 
народни изкуства. И се представят отлично. Нареждат 
се сред лауреатите, получават почетния знак на събора и 
което е най-важно – добиват самочувствието, че нивото 
на изпълненията им е високо и са сред най-добрите. 

Вярваме, че това първо признание за труда и таланта 
им ще бъде техният стимул да се развиват и печелят 
още много награди и най-вече любовта на публиката.

Поля Пламенова 
Георгиева, VІІІ-а клас   
ОУ „Любен Каравелов “
Попово, обл. Търговище

Земята – една от деветте 
вечни спътнички на Слън-
цето. Векове наред тя не-
изменно следва своя вечен 
път. Хиляди предположе-
ния и теории за нейното 
образуване и зараждане-
то на живота. Световен 
океан и първите живи съ-
щества. Милиони години 
еволюция, докато се офор-
ми днешният облик на Гея. 
Красиво и страстно!

Хиляди комини изпус-
кат черен дим. Мътни и 
опасни води достигат океа-
ни и морета. Унищожени 
са безброй декари обра-
ботваеми земи, отровена е 
почвата. Риби, китове, пти-
ци намират смъртта си над 
и във водата. Сметища. 
Пълни камиони с дървени 
трупи. Пожари. Сафарита 
в Африка. Камиони с кро-
кодилска кожа, слонски 
бивни, щраусови пера, 
красиви и ценни кожи от 
хищници. За да бъдат мод-
ни и красиви шепа дами 
и дебели портфейлите на 
група „господа“, смъртта 
си намират важни за био-
логичното развитие видо-
ве. Някой изчезват зави-
наги от лицето на Земята.

Красиви и уханни расти-
телни видове населяват 
планетата. За жалост пове-
чето от тях ще видим само 
в Червената книга.

Безброй са красотите 
в природата – водопади, 
девствени гори, чисти пла-
нински езера, тучни паси-
ща. Малко са местата, в 
които все още не е стъпил 
човешки крак. Там са в 

ЗЕМЯТА, НИЕ И 
ХОРАТА СЛЕД  НАС*

• есе •
сила само законите на май-
ката природа.

Човешката дейност, под-
чинена на стремежа към 
възход, нанася огромни ще-
ти, чиито последствия не 
могат да бъдат заличени.

60 години след Хироши-
ма и Нагасаки, 19 годи-
ни след Чернобил-после-
диците са страшни, споме-
ните са ужасни – хиляди за-
гинали, милиони засегнати 
от болести, отровени въз-
дух, земя и вода.

ХОРА, СПРЕТЕ! 
ЗЕМЯТА СПАСЕТЕ!
Ако искаме да оставим 

нашия дом и на идните 
поколения, трябва да жи-
веем разумно, не от днес за 
утре, а от утре за бъдещето.

Всеки един от нас трябва 
да се замисли за опазване 
на планетата Земя, за да 
можем да изживеем стари-
ните си, дишайки спокой-
но, и така идните поколе-
ния да се радват на пищ-
ната и изящна природна 
красота.

Убивайки животните и 
унищожавайки растения-
та, ние погубваме бавно 
„нашия дом“.

Богатствата в земните 
недра, в Световния океан, 
в горите и полята да бъдат 
използвани разумно, за да 
има и за тези след нас.

Нека грее още дълги годи-
ни ярко слънце над Земята! 
Нека още векове усмивки 
озаряват човешките лица! 
За да има птичи песни – 

ХОРА, СПРЕТЕ! 
НАШИЯ ДОМ 
ЗАЩИТЕТЕ!

* Есето е отличено с първа 
награда на организирания от 
РИОКОЗ–Търговище конкурс 
по повод Световния ден на Зе-
мята.

Ние всички го загубихме. А той беше в 
мисълта ни. Един скромен човек. Обикновен  
в делника и различен по душа. Обичаше род-
ното село, обичаше хората, почиташе ми-
налото, вярваше във възможностите за 
бъдещо добруване. Не беше гръмогласен, не 
афишираше публично идеите си. Но беше 
действен. Делата човешки бяха в неговото по-
прище. Помагаше когато можеше и винаги се 
връщаше, дори и когато беше трудно. Арис-
тократ по дух и поведение. Той даде своя зна-
чителен принос в литературната критика. 
Разрови се в литературната история с вещи-
ната на откривател и предостави възмож-
ността на българския читател да научи ис-
тини за позабравени творци.

Имаше нещо магнетично в присъствието 
му. Нещо, което импулсира незабравата и 
огромната тъга, натрупана от започналото 
вече  отсъствие.

А ние, останали в живия живот,  продъл-
жаваме да носим натежаващата скръб по 
човека, професионалиста и приятеля Лю-
бомир Стаматов.

Румяна Колева

В ПАМЕТ НА
ПРОФЕСОР 

ЛЮБОМИР  СТАМАТОВ


