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На 29 май торнадо връ-
хлетя местността Драката 
край Търговище. Засегнати 
са вили и стопански по-
стройки. Един покрив е 
изцяло отнесен. Размес-
тени са цигли и ламари-
ни по постройките. Мно-
жество големи дървета са 
изкоренени и повалени. 
Има един отнесен авто-
мобил от местността под 
бензиностанция „Радита“.

В с.Александрово вслед-
ствие на торнадото са по-
страдали 28 къщи и сто-
пански постройки. Отне-
сени са покриви, изкоре-
нени и съборени са дърве-
та, съборени са стени, огра-
ди и са повалени електри-
чески стълбове.

Вследствие на обилния 

НАВОДНЕНИЯ И 
ТОРНАДО

  

на стр. 8

ОТ 1 ЮНИ 
СМЕНЯМЕ 
ДЖИПИТО

дъжд на 31 май, придружен 
с ураганен вятър, са по-
страдали  19 села в Тър-
говищко – Пролаз, Вардун, 
Черковна, Копрец, Търнов-
ца, Преселец, Драгановец, 
Стража, Разбойна, Руец, 
Кралево, Надарево, Дъл-
гач, Лиляк, Росина, Брато-
во, Александрово,  Голямо 
ново, Кошничари, в много 
от тях е унищожена път-
ната настилка. Има навод-
нени къщи и много отне-
сени мостове.

Прелели са язовирите 
в Копрец, Кралево, Пре-
селец, Пресиян.  В района 
между селата Пресиян и 
Александрово са скъсани 
дигите и на два микроязо-
вира. 

Градушка е нанесла по-
ражения в селата Долна 
Кабда, Конак и Долец. 
Прекъснато е елзахранва-
нето в Долна Кабда. Улич-
ните настилки са залети от 
кални свлачища в Конак и 
Долец. Частично залети са 
пътните настилки в селата 
Цар Асен и Паламарца.

В община Търговище си-
туацията е изключително 

Кметът на община Попово д-р Людмил Веселинов, 
д-р Анатоли Кънев и Борис Илиев поздравиха участниците и 

гражданите на града.

На 1 юни вечерта Попово посрещна участниците в юбилейния двадесети ту-
ристически поход „По стъпките на Таньовата чета“. С поздравление към участ-
ниците и лично към инициатора на този поход Борис Илиев се обърна кметът на 
общината д-р Людмил Веселинов. Кратко, но възторжено и пламенно слово за 
славата на България и българите произнесе и комендантът на похода д-р Анатоли 
Кънев. Бяха поднесени венци и цветя пред паметника на войводата на централния 
градски площад. На 2 юни тържествата продължиха на височината Керчана до 
село Априлово. (Поради редакционното приключване на броя подробности за 
тях очаквайте в следващия брой – бел.ред.)

В ПАМЕТ НА ГЕРОИТЕ, 
ЗАГИНАЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ

ТЪРЖЕСТВА В ПОПОВО И НА КЕРЧАНА

Колоната с походниците

Регистрираните безра-
ботни лица в трите бюра 
по труда в областта – Тър-
говище, Попово и Омуртаг, 
към края на април са 17 561. 
В сравнение с март техният 
брой е намалял с 641, или 
с 3,5 на сто. (Справката 
със същия период на ми-
налата година показва, че 
към края на април 2004 г. 
регистрираните безработ-
ни в областта са били с 
1309 повече.) Равнището 
на безработица за област-

ТРУДОВИЯТ 
ПАЗАР В 
ОБЛАСТ 
ТЪРГОВИЩЕ 
ПРЕЗ АПРИЛ 
2005 
ГОДИНА

Жена от село Зараево, 
община Попово, изпадна 
в тежък алергичен шок 
на 26 май, след като бе 
нападната от рояк пчели.

80-годишната Гана Йор-
данова пострадала, докато 
прекопавала градината в 

ПЧЕЛИ НАПАДНАХА ЖЕНА
двора си. Без да очаква, тя 
била атакувана от облак 
пчели, които се спуснали 
върху нея и жестоко я на-
жилили на повече от 100 
места. Изпаднала в ужас, 
тя започнала да вика и се 

на стр. 2

НДСВ И БСП ЗАСИЛВАТ 
ПРЕДИЗБОРНИТЕ 
СИ КАМПАНИИ на стр. 4–5

В продължение на 
един месец – от 1 до 30 
юни, всеки български 
гражданин може да сме-
ни личния си лекар, 
ако има повод за недо-
волство от него.

Промяната се извърш-
на стр. 2
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ЕЛЕКТРОННИЯТ ВЕСТНИК 
ЗА ТЪРГОВИЩЕ И РЕГИОНА 

тежка. Екипи на Общи-
ната и Гражданска защи-
та осигуряват денонощно 
дежурство на хидросъоръ-
женията. Взети са мерки 
за максимално бързо из-
точване на язовирите. Ре-
ките също са под наблю-
дение. Предприемат се 
превантивни мерки за ева-
куация на населението 
при нужда. Прави се всич-
ко възможно за осигу-
ряване на хората и тяхно-
то подпомагане в постра-
далите райони.

от стр. 1

ва със специален формуляр, който струва 10 стотинки. 
Той може да се вземе от районната здравна каса. С този 
документ пациентът отива при избрания нов личен 
лекар, който го попълва. 

Последната смяна на джипита беше през декември 
2004 година. От нея са се възползвали над 210 000 души 
от цялата страна.

ОТ ПЪРВИ ЮНИ 
СМЕНЯМЕ ДЖИПИТО

от стр. 1

свлякла безпомощна на 
земята. Да º помогнат се 
притекли хора от съседни 
къщи, които веднага изви-
кали спешна помощ.

Пострадалата баба Гана е 
настанена в отделението за 
реанимация в поповската 
болница с опасност за жи-
вота. Безброй пчели са я 
нажилили по лицето, ръ-
цете, краката, дори и по за-
крити от дрехите º части 
на тялото. 

ПЧЕЛИ 
НАПАДНАХА 
ЖЕНА
от стр. 1

Маруся МИЛУШЕВА

Още един от одобрените 
проекти по програма „Об-
ществен форум–Попово 
2002“ успешно се реали-
зира. На 26 май отвори 
врати нов Център за про-
фесионално обучение към 
сдружение „Алтернатива 
Попово – 21 век“, нами-
ращ се на ул. „Асен Зла-
таров“ № 25. Неговата бъ-
деща дейност ще е насо-
чена към младите хора, 
които имат нужда от про-
фесионална квалификация 
и преквалификация, как-
то и от мотивация, за да 
се реализират на трудовия 
пазар в общината. Изграж-
дането и оборудването на 
информационно-обучи-
телния център се финан-
сира от Швейцарската 
агенция за развитие и съ-
трудничество и Община–
Попово.

Магдалена Радева, пред-
седател на сдружението 
„Алтернатива Попово – 
21 век“, припомни какво 
е извършил екипът на 
проекта, ръководен от нея, 

НОВ ЦЕНТЪР ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОБУЧЕНИЕ В ПОПОВО

до този момент. 
Просторното помеще-

нието, в което се намира 
Информационно-обучи-
телният център, е предос-
тавено от Общината. То е 
ремонтирано и преустрое-
но от ЕТ „Геострой – Стой-
чо Стойчев“, след което е 
обзаведено и оборудвано 
със съвременна информа-
ционна техника.

През декември 2004 го-
дина е проведено обучение 
по биоземеделие с лектори 
от фондация „Биоселена“, 

съгласно заложените дей-
ности по проекта. На него 
са присъствали предста-
вители на земеделски коопе-
рации, училища, частни 
земеделски производители 
от региона.

Съвместно с Бизнес цен-
търа в Търговище е про-
ведена среща с безработни, 
с представители на малки 
и средни предприятия и 
частни земеделски про-
изводители. На нея ръко-
водителят на програма 

ДЖОБС–Търговище Петя 
Василева е запознала при-
състващите с възможнос-
тите за отпускане на кре-
дити и с предстоящото съ-
трудничество между два-
та центъра. На този етап 
центърът в Попово разра-
ботва бизнес-планове за 
отпускане на финансиране 
по програма ДЖОБС. 

На 18 май 2005 г. на засе-
дание на управителния 
съвет на Националната 
агенция за професионално 
образование и обучение 
са разгледани внесените 
от екипа на поповския 
проект документи и е взе-
то решение за издаване 
на лиценз за обучение по 
10 професии: оператор 
на компютър; маркетинг; 
предприемачество и менид-
жмънт; продавач-консул-
тант; счетоводна отчет-
ност; шивач; строител; озе-
ленител; работник в гор-
ско стопанство; социален 
работник. Така центърът 
вече има статут на органи-
зация, извършваща моти-
вационни курсове и кур-
сове за квалификация и 
преквалификация. 

Лентата на Информа-
ционно-обучителния цен-
тър беше прерязана от 
кмета на общината д-р Л. 
Веселинов с пожелание 
той да заработи активно 
в интерес на младите хо-
ра от общината и на рабо-
тодателите. Освещаване-
то на новата придобивка 
извърши отец Недко.

та, изчислено по методи-
ката на Агенцията по зае-
тостта на база официално 
публикуваните данни 
за заетост в страната, е 
26,28%. Най-високо то 
е в община Антоново – 
49,47%, следват общините 
Омуртаг – 39,68%, Опака – 
31,13%, Попово – 20,88%, 
и Търговище – 20,55%. За 
сравнение – равнището 
на безработица средно за 
страната е 12,14 на сто.

През април в трите бюра 
по труда на областта са 
се регистрирали общо 
1023 лица (857 новоре-
гистрирани и 166 с въз-
становена регистрация). 
Техният брой е със 131 по-
малко в сравнение с този 
през март.

Общо обявените през 
април свободни работни 
места от работодатели в 
област Търговище са 1151 

(със 134 повече от март). 
От тях 879 са по програми 
и мерки за заетост. От 
всички обявени места 90% 
са без изискване на спе-
циалност.

Постъпилите на работа 
през април регистрирани 
безработни от областта 
са 1204 (с 402 повече от 
март). Постъпилите на ра-
бота след завършен квали-
фикационен курс са 170. 
Обучение през месеца са 
започнали 51 безработни 
от областта, а други 130 са 
завършили курс.

Картината на областния 
пазар на труда показва, че 
през април намалението 
на регистрираната безра-
ботица продължава с по-
високи темпове. Един от 
факторите е по-големият 
брой устроени на работа 
безработни. Пазарът на 
труда се характеризира с 
активни процеси на тър-
сене и предлагане на ра-

ТРУДОВИЯТ ПАЗАР В ОБЛАСТ 
ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ АПРИЛ 
2005 ГОДИНА
от стр. 1

ботна сила, за което сил-
но влияние оказват сезон-
ните дейности (за голяма 
част от тях се търси неква-
лифициран труд). През 
април продължиха поло-
жителните изменения от 
предходните месеци в гру-
пите безработни, които 
са в неравностойно поло-
жение на пазара на тру-
да – младежи до 29 годи-
ни, мъже и жени над 50-
годишна възраст, про-
дължително безработни.

По равнище на безра-
ботица област Търговище 
продължава да е на пър-
во място от общо 28-те 
области в страната. С по-
висока безработица и 
през април са областите 
Монтана (23,72%), Видин 
(21,59%), Разград (20,54%) 
и Шумен (20,42%).

26 май 2005 г.
Агенция по 

заетостта–Русе

ОБЩИНА–ПОПОВО
На основание Решение № 26/14.04.2005 г. на ОбС–

Попово, публикувано в ДВ бр. 45/2005 г., 
ОБЯВЯВА 

публично оповестен конкурс на един етап за 
приватизация на обособени части от имуществото 

на „БКС–Попово“ ЕООД:

Обособена част Мин. конк.  Депозит 
  цена (лв.) (лв.)
1.„Асфалтова база“, 
ПИ № 000227 в землището
на Попово, с площ 16257 кв.м 
и изградените в него обекти 108 000 10 800

2.„База за производствена и 
складова дейност“ – пром. 
зона на гр. Попово, кв. 3, 
УПИ IX с площ 4037,344 кв.м
и изградените в него обекти 65 000 6500

3.„База за стройрайон“, пром. 
зона на Попово, кв. 3, 
УПИ VI, с площ 14311,656 кв.м
и изградените в него обекти 290 000 29 000

• Конкурсът ще се проведе на 27 юни 2005 година от 
14 часа в Заседателна зала на Община–Попово;

• Срок за закупуване на конкурсни документи – 
15.06.2005 година;

• Срок за закупуване на информационен меморан-
дум от участниците, отговарящи на квалификационни-
те изисквания за участие в конкурса – 24.06.2005 г.;

• Срок за подаване на конкурсните предложения – 
до 17 часа на 24.06.2005 г., стая 209. 

За по-подробна информация –
на тел. 0608/40 209 или GSM 088 9 922 200. 

за контакти: 0608/2-15-80

Рицар Нет
www.knightbg.org

Уважаеми съграждани,
По случай Деня на детето, Празника на град Попово и деня на „Газоснаб-

дяване–Попово“ АД всички сключили Договор за присъединяване и До-
говор „до ключ“ в периода 6 юни–30 юни 2005 г., могат да се възползват 
от следните промоционални предложения:

• Изграждане безплатно на 5 метра от вашата вътрешна газова инсталация;
• Изграждане на вашата сградна газова инсталация безплатно;
• Ползване на природен газ безплатно през месеците юли–септември;
• 50% отстъпка от стойността на проекта;
• Закупуване на уреди на лизинг за срок до 36 месеца;
• Участие в томбола с много награди!

А специално за млади семейства „Газоснабдяване–Попово“ 
АД обявява следните допълнителни промоции:

• Безплатен проект;
• 79 м3 безплатно природен газ за дете до 9 години. 

НЕ ОТЛАГАЙТЕ РЕШЕНИЕТО СИ, ГАЗИФИЦИРАЙТЕ СЕ СЕГА!
ИЗБЕРЕТЕ МОДЕРНОТО РЕШЕНИЕ! 

За повече информация:
„Газоснабдяване–Попово“ АД, ул. „Сергей Румянцев“ № 1, тел. /0608/ 2-38-74Поройните дъждове отнесоха асфалтовата настилка и 

активизираха нови свлачища в областта.

НАВОДНЕНИЯ И ТОРНАДО
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Кристина ПЕТРОВА 
председател 
на НЧ „Светлина“

Преди Освобожде-
нието селото носело 

името Кючюк енидже, а 
по-късно – само Кючюк, 
което на български 
означава малко. Брояло 
само 60 къщи с турско 
население.

През време на Освободи-
телната война жителите му 
избягали към с.Момино, 

Търговищко, и с.Черенча, 
Шуменско. След войната 
някои се завърнали, други 
емигрирали. Българи за-
селници дошли няколко го-
дини по-късно. От Свилен-
градско и Хасковско при-
стигат фамилиите: Гер-
джикови, Стоянови, Крале-
ви, Русинови, Рекалпеви, 
Куртеви, Бабанови, Маджа-
рови и други. След 1888 
година от Кюстендилско 
пристигат фамилиите: До-
чеви, Милеви, Гьореви, Ка-
радимитрови, Якимови и 
др.

С годините животът на 
заселниците се утвърждава 
върху основата на обичаи-
те и нравите, донесени от 
двете заселнически групи, 
смесили се по силата на за-
коните на съвместния жи-
вот – труд, празници и из-
питания.

Като пръв кмет на селото 
след Руско-турската вой-
на се помни Мехмед Еби-

шоолу, след него – Дауд Ха-
джихюсеинов. По-късно 
(без да са подредени по 
години на кметуване) са 
избрани и назначавани за 
кметове: Жельо Киров, Пе-
тър Янков, Илия Колев, Ди-
мо Тонев, Янко Илиев, Ди-
мо Стоянов, Яню Колев, 
Христо Недялков Кралев, 
Сидер Петров, Русин Геор-
гиев Овчаров, Петър Геор-
гиев, Никола Куртев, Йор-
данка Михайлова, Христо 
Ефтимов, Христо Милев.

Днешното си име Мар-
чино получава на 14 август 
1934 година.

Броят на жителите му се 
променя в годините, като 
най-много са те – около 
900 – през 1938–1939 годи-
на. Днес селото наброява 
112 жители с адресна ре-
гистрация в селото.

Училището в селото да-
тира от 1890 година. През 
1905 година е построена 
новата сграда. Негов па-
трон е Неофит Бозвели. 

Макар че днес в селото 
не се чува училищен звъ-

нец, на 12 юни ще се от-
бележи неговият юбилей. 
Целта – да се върнем назад 
в годините и да си спомним 
за тези, които са ни учили 
на четмо и писмо, да си 
спомним за неговите въз-
питаници. Мнозина от тях 
са учители, адвокати, ин-
женери, икономисти, вис-
ши военни, лекари, журна-
листи, научни работници.

Още една годишнина 
ще бъде отбелязана на 
този ден в селото – 80-го-
дишнината на Народното 
читалище „Светлина“. То 
е създадено през 1924 годи-
на. Не е водена летопис-
на книга, но възрастните 
жители на селото и проф. 
Недялко Куртев сочат за 
богата и активна чита-
лищна дейност през годи-
ните 1929–1934. Тогава се 
организират вечеринки, 
играят се пиесите „Ре-

визор“, „Свекърва“, „Мас-
карад“, „Бащи и синове“, 
„Хан Татар“ и други. 
Участници са младежи от 
селото и най-вече студен-
тското съсловие, което се 
завръща в селото през ва-
канциите. Отбелязват се 
всички големи християн-
ски празници: Коледа, Заго-
везни, Великден, Гергьов-
ден и др. Заучават се песни 
и „славки“, като на Бъдни 
вечер и Нова година се 
обхождат от коледари до-
мовете в селото. Още са 
живи спомените за мас-

карадните игри на Заго-
везни, когато момци се об-
личали като „булка“, „мла-
доженец“, „сватбари“ и 
обикаляли къщите. Изна-
сят се представления и в 
съседните села: Долна Каб-
да, Горна Кабда и Кошни-
чари. Събраните средства 
ползват за общоселски 
нужди: плащане на музи-

ката за събора, закупуване 
на книги за читалищната 
библиотека, посрещане на 
празници, дори и подпома-
гане на бедни семейства.

По-късно е създаден жен-
ски хор, в който участват 
25 жени, и танцов мъжки 
състав от 13 мъже. 

Макар и малко село, от-
далечено от града, тради-
ции и потенциал не са лип-
свали. Малкото възмож-
ности са използвани мак-
симално за разнообразява-
не на живота в него със са-
модейните културни проя-

ви и  осигуряване развле-
чение на жителите му. 

Дългогодишни предсе-
датели на читалище „Свет-
лина“ са били Стоян Ми-
тев, Петър Георгиев и Гос-
подин Илиев.

През 1965 година е по-
строена читалищна сграда 
с голям салон и сцена. 
Кмет на селото по това вре-
ме е Йорданка Михайлова, 
неоценима помощ оказва 
и Йовчо Господинов.

За съжаление след 1990 
година читалищната дей-
ност постепенно замира, 
не се полагат грижи за сгра-

дата. През 1997 година, 
при пререгистрация на чи-
талищата в страната, то е 
заличено от регистрите на 
Министерството на култу-
рата. С годините сграда-
та е напълно изоставена и 
докараното до състояние 
да не може да се използва.

В такава ситуация група 
ентусиасти, в които все 
още гори възрожденският 
огън, на 13 октомври 2004 
година се събират на учре-
дително събрание и вземат 
решение да направят нова 
регистрация на НЧ „Свет-

лина“ и да възстановят дей-
ността му.

С минимални средства 
и със собствен труд възста-
новяват една зала в сгра-
дата на училището и обза-
веждат в нея читалищна 
библиотека. На 26 декем-
ври 2004 година „ритуал-
но“ я откриват. Дори към 
програмата от Дом на кул-
турата–Попово се включ-
ват и децата на Марчино.

При възстановяването 
си библиотеката разполага 
с 1736 книги. Но веднага 
след като е отворена, се 
намират хора, които до мо-

МАРЧИНО

Общ изглед от селото

Маджаровия род (20-те години на ХХ век)

Ген. Добри Терпешев на посещение в селото (средата на 40-те години на ХХ век)

Анелия Георгиева – секретар 
на читалището

Откриване на възобновената библиотека

Най-малките самодейци от селото

мента са дарили 249 кни-
ги.

Търсят се начини за на-
миране на средства за за-
купуване на строителни 
материали, за да се възста-
нови читалищната сграда. 
Хората от селото са готови 
да направят това със соб-
ствен труд. Задачата им не 
е лека, защото в селото ня-
ма кооперация, нито дей-
стващи фирми. Жителите 
на село Марчино са упо-
рити хора и вярват, че дело-
то, с което са се заели, ще 
бъде успешно завършено.
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– Г-н Овчаров, Вие сте 
водач на листата на БСП 
за 28-и Търговищки изби-
рателен район. След 
всички години на разви-
тие и еволюция на пар-
тията какво тя днес може 
да предложи на избира-
телите?

– Ние достатъчно ясно 
сме казали какво можем 
да предложим и какво 
искаме да предложим.  
Петнадесетте години 
псевдопазарен експери-
мент са достатъчни да се 
докаже, че на България е 
нужна нова политика, нова 
философия на социалното 
и икономическото разви-
тие на страната. Следва да 
сме обърнати преди всич-
ко към хората, към обик-
новения човек, трябва 
да провеждаме политика 
на увеличаване на дохо-
дите, на пенсиите, полити-
ка на гарантиране на об-
разованието, на здравео-
пазване за всички. Не 
приемаме аргумента, че 
няма пари. Става дума за 
целесъобразно и после-
дователно изразходване 
на средствата, които дър-
жавата има. Не за идео-
логизиране на псевдопа-
зарните принципи и на на-
деждата, че пазарът сам по 
себе си решава проблемите 
на хората. Очевидно това 
не се случва. Петнадесетте 
години в България го до-
казаха. Пазарът е слуга, той 
не може да бъде господар. 
Пазарът е средство, а не 
цел. Целта е да се видят 
реалните проблеми на 
хората, животът, който те 
водят, и ние се обръщаме 
именно към тази цел.

– БСП е социална пар-

На 28 май в Попово официално бе открита предизборната кампания 
на коалиция „За България“. По този повод в града дойдоха кандидатите 
за народни представители, включени в листата на коалицията за 28-и 
Търговищки избирателен район: Румен Овчаров – заместник-председател на 
Висшия съвет на Българската социалистическа партия и водач на листата, 
Румен Такоров – заместник-кмет на община Търговище, Трифон Трифонов – 
полковник от резерва на Българската армия, Калин Петров от Омуртаг, 
Свилен Василев от Търговище, Марко Марков от Антоново, Румен Калев от 
Търговище и Нели Николова от Антоново. В предизборния щаб на коалиция 
„За България“ г-н Овчаров даде пресконференция за общинските медии, 
представени от „Местен вестник“ и Кабелна телевизия–Попово. Ето какво 
отговори той на зададените от журналистите въпроси.

тия. Ние живеем в един 
от изостаналите българ-
ски региони и хората 
очакват нещо да се про-
мени към по-добро. Ка-
кво ще кажете на изби-
рателите от Попово в та-
зи връзка?

– Самият факт, че аз 
съм тук, означава друго 
отношение на БСП и на 
левицата към хората от 
Попово, Търговище, към 
този регион със смесено 
население.  Тези региони са 
България и ние искаме те да 
се развиват като нормална 
българска територия – да 
има поминък за всички, да 
има бъдеще за децата ни, 
добри условия за тяхното 
образование, да има здра-
веопазване и достойни ста-
рини за възрастните хора.

– Очаква се БСП да бъ-
де една от водещите поли-
тически сили в бъдещия 
парламент. Успя ли през 
изминалите години пар-
тията да привлече пове-
че млади хора, повече екс-
перти в своите редици?

– Очаква се БСП да 
бъде водеща, а не една от 
водещите сили. Но не сме 
успели напълно да при-
влечем все още достатъч-
но млади хора и експерти 
и това е една от основните 
ни задачи занапред. Честно 
казано, това, което виждам 
в Търговище, Попово, 
въобще в целия регион, 
е доста по-добро от това, 
което виждам, да кажем, 
в София. Така че вие сте 
общо взето пример, който 
трябва да следваме.

– Каква е прогнозата 
Ви за състава на бъдещия 
парламент?

– Аз неведнъж съм каз-
вал, че числото три е ма-
гическо за тази кампания. 
В листата ни са включени 
трима кандидати с името 
Румен. Третото място в 
листата заема човек, чие-
то име започва с „три“ 
(Трифон Трифонов – б.р.). 
Номерът на нашата коали-
ция в интегралната бюле-
тина е 3 – трима народни 
представители от вашия 
избирателен район ще има 
в следващия парламент.

– Предизборната кам-
пания е в началото си.  
Как ще протече тя спо-
ред Вас – толерантно, 
или очаквате удари под 
кръста?

– Ще има декларации 
за толерантна кампания, 
но ударите под кръста 
започнаха отдавна. НДСВ 
води, направо ще го кажа, 
мръсна кампания и това 
започна още в началото 
на настоящата година. Те 
имат две стратегии. Пър-
вата е непрекъснато демон-
стриране на успехите и по 
този начин се цели ланси-
ране на тезата, че това е 
най-успешното правител-
ство. Тази теза беше опро-
вергана с кризата през ме-
сеците януари и февруа-
ри, когато беше сменен 
председателят на Народ-
ното събрание и бяха сме-
нени ключови минист-
ри в правителството на 
Сакскобургготски. Втора-
та теза, която дойде като 
замяна на първата, е пла-
шенето – НДСВ започна да 
плаши хората какво ще се 
случи в България, ако БСП 
оглави управлението на 
държавата. Затова казвам, 
че е мръсна кампания. 

Измислиха проблема да-
ли България ще излезе 
от валутния борд, ако 
БСП дойде на власт, с ин-
тервюто на Сергей Ста-
нишев пред Ройтерс. Ми-
лен Велчев дълго и напои-
телно се упражнява на та-
зи тема. Трябваше пък ние 
дълго и напоително да се 
обясняваме. После, когато 
оповестихме новата си по-
литика за доходите и тях-
ното увеличаване с 20%, 
тогава измислиха про-
блема с международния 
валутен фонд. Сега, кога-
то преди месец казахме, 
че Европейският парла-
мент препоръчва  на Ев-
ропейската комисия да 
преразгледа сроковете за 
затваряне на III и IV  блок 
на АЕЦ–Козлодуй и поис-
кахме референдум за при-
съединяването на България 
към Европейския съюз, из-
мислиха, че БСП била про-
тив влизането ни в Евро-
съюза. Предполагам, че и 
занапред ще продължат с 
подобни измислици. Но то-
ва са битки по пътя, които 
няма да спрат движението 
напред.

– На какво ще разчитате 
в предизборната кампа-
ния?

– Ние сме партията, 
която си свърши най-на-
време подготвителната ра-
бота. Ние първи опреде-
лихме листите си, вода-
чите на листите, първи оп-

ределихме управленските 
си приоритети, начините, 
по които ще реализираме 
програмата си, предизбор-
ната си платформа, посла-
нията. Мога да кажа, че 
влизаме в кампанията спо-
койно и уверено, остава 
ни най-важната º част – да 
победим. Затова трябва да 
убедим хората, да се пре-
борим за тяхното доверие, 
за да бъдат те сигурни, че 
това, което обещаваме, 
наистина е изпълнимо, за 
да бъдат те убедени, че Бъл-
гария наистина има нуж-
да от тази нова социална 
политика, обърната към 
всеки човек.

– Със следващото пра-
вителство България ще 
влезе в Европейския 
съюз. Какво реално ще 
направи това правител-
ство, за да се подобри, 
поне малко, „халът“ на 
българите до 1 януари 
2007 година?

– Трудно ще можем да 
наваксаме изгубените 15 
години. Това, което ще 
направим, сме го казали 
ясно и категорично. От 
1 януари 2006 година ще 
бъдат увеличени запла-
тите на служителите от 
бюджетната сфера. Това 
ще доведе неминуемо до 
увеличаване на трудовите 
възнаграждения и в част-
ния сектор. Пенсиите ще 
се увеличават заедно с 
брутния вътрешен про-
дукт и инфлацията. Око-
ло 10% от брутния вът-
решен продукт ще бъде за 
увеличаване на пенсиите, 
което означава на практика 
едно 15-процентно пови-
шаване на пенсиите през 
2006 година. За съжале-
ние, проблемите са мно-
го сложни, за да бъдат ре-
шени за няколко месеца. 
Но аз трябва да заявя, 
при това много отговор-
но, че влизането ни в 
Европейския съюз на 1 

януари 2007 година съв-
сем не е гарантирано и 
оптимизмът, който излъч-
ват управляващите днес, 
че едва ли не сме вече в 
Евросъюза, поставя пред 
следващото правителство 
много тежки проблеми. 
Европейските ни партньо-
ри са убедени, че Бълга-
рия едва ли не за дни ще 
приеме новия наказател-
но-процесуален кодекс, 
което е абсолютно невъз-
можно. Как точно ще из-
лезем от тази ситуация, 
аз сега трудно мога да ка-
жа. Най-вероятно ще реа-
гираме тактически, прие-
майки този кодекс на пър-
во четене, и ще търсим ва-
рианти за неговото оптими-
зиране на второ четене. Но 
капаните, които са ни за-
ложили управляващите 
във връзка с влизането в 
Европейския съюз, съвсем 
не се отнасят само до  на-
казателно-процесуалния 
кодекс. Ние тепърва ще се 
натъкваме на ангажимен-
ти, които са поети, на за-
дължения, които трябва 
да изпълняваме и за кои-
то никой до момента не 
е разбрал. Така че има-
ме доста работа в тази на-
сока. Не случайно управля-
ващите избягаха от рефе-
рендума на тази тема.

– От години нашият 
регион е сред тези с най-
висока безработица в 
страната.  Ако спечелите 
изборите, какво ще сто-
рите, за да се промени то-
ва?

– Свикнали сме да раз-
читаме на държавата и 
живеем с илюзията, че дър-
жавата като една майка за-
крилница може за 15–16 
години да реши като с ма-
гическа пръчка всички 
проблеми. Истината е, че 
не може да ги реши. Но 
някои неща могат да бъдат 
направени. Да вземем за 
пример положението на 
завод „Терем“ в Търгови-
ще. Държавата с учудва-
що безразличие се отна-
ся към проблемите на то-
ва предприятие, които са 
толкова дребни в сравне-
ние с харчовете на Минис-
терството на отбраната. 
Но то пренебрегва 700-те 
човека, които работят там, 
то пренебрегва осемте ми-
лиона лева, които са необ-
ходими, за да работи то-
ва предприятие и да по-
лучава персоналът му за-
плати. В същото време то-
ва министерство се кани 
да купува корвети за 800 
милиона евро, които не ми 
е известно от какви пирати 
ще пазят черноморските 
брегове на България. Тук 
е възможно едно реално и 
бързо решение от страна 
на държавата, с което да 
се осигури работа на пред-
приятието. Другите ни на-
дежди са свързани със 
стимулиране на частния 
бизнес и реализиране на 
инфраструктурните проек-
ти, включително в Търго-
вищки регион, с директ-
ни държавни инвестиции. 
Това няма да реши про-
блема нито с безработица-
та, нито с доходите, но ще 
създаде предпоставки за 
тяхното решаване.   

Румен Овчаров откри тържествено предизборният щаб на 
коалиция „За България“

Вечерта същия ден на централния градски 
площад се проведе първият в града за тази 
кампания на коалиция „За България“ митинг-

концерт. Представени бяха включените в листата 
кандидати за депутати  на коалицията, присъстващите 
многобройни граждани бяха запознати накратко с 
техните биографии. 

Председателят на Висшия партиен съвет на Бъл-
гарската социалистическа партия и водач на листата 
Румен Овчаров говори пред събралото се гражданство 
за основните положения, залегнали в предизборната 
програма на коалиция „За България“. „На страната ни 
е необходима промяна – подчерта той – и тази промяна 

може да бъде осъществена само от БСП и нейните 
коалиционни партньори.“

Кандидатът за народен представител Трифон Три-
фонов, полковник от резерва на българската армия, 
обяви, че се кандидатира за депутат от името на 
поповчани. Той обясни, че главната причина да бъ-
де включен в листата е желанието му да постави 
интересите на хората от община  Попово над личните 
си и всякакви други интереси.

Митингът завърши с богата концертна програма, 
изнесена от поповския танцов ансамбъл „Северняче“, 
танцов състав „Вега“–Търговище и звездите на 
българската естрада Катя и Здравко от дует „Ритон“.

НА БЪЛГАРИЯ Е НУЖНА 
НОВА СОЦИАЛНА 
И ИКОНОМИЧЕСКА 
ПОЛИТИКА
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Невероятно постижение 
за българската полити-
ческа култура и практика 
в последните години е 
фактът, че доверието към 
НДСВ в края на мандата 
расте. Някои агенции по-
сочиха 18, 9% рейтинг, а 
НЦИОМ публикува свое 
изследване, според което 
влиянието на НДСВ се до-
ближава плътно до това 
на БСП. Разликата вече е 
само няколко процента.

Според авторитетния 
социолог Кольо Колев от 
агенция „Медиана“ НДСВ 
догонва БСП и червената 
победа през юни месец 
вече съвсем не е сигурна. 
До вота НДСВ сигурно 
ще се изравни с БСП и в 
деня на изборите ще ги 
задмине. Средната класа, 
хората, които взеха съдба-
та си в ръце, е най-голе-
мият резерв на Царя, твър-
ди социологът.

На избирателите става 
пределно ясно, че НДСВ 
е единствената реална 
алтернатива на евентуално 
БСП управление. Трезво-
мислещите българи с дес-
ни и с центристки убеж-
дения предпочитат да да-
дат гласа си за НДСВ, за-
щото, ако някои десни 
партии не преминат изби-
рателната бариера, те мо-
гат да го загубят, или до-
ри още по-лошо – да по-
дарят гласовете си на съ-
перниците от БСП. Несе-
риозно звучат претен-
циите министър-предсе-
дател на следващото бъл-
гарско правителство да 
бъде излъчен от лидерите 
на разединените партии 
вдясно.

НДСВ показа, че искрено 
защитава демократичните 
ценности. Наскоро отчаян 
седесар, професор, по пре-
зумпция противник на 
Симеон, ми призна: „Не 
вярвах, че Царят ще вкара 
България в НАТО и в ЕС. 
Критикувах те остро, когато 
го подкрепяше, но ти се 
оказа прав.“  Тенденцията 
е положителна и естестве-
но водачите на листи на 
НДСВ са уверени в избор-
ния успех.

С непремерени изказва-
ния лидери на левицата 
стреснаха избирателите, 
събудиха у тях страхове 

Проф. д-р Иван СЛАВОВ

П р е д и 
всичко за-
ради ка-
чествата му 
на човек. 
Умен, упо-
рит, целена-
сочен, поч-
тен, непод-

купен, а също така и без-
компромисен.  Има богат 
политически опит. Раз-
крил е голяма част от пре-
стъпленията на стария ре-
жим, довели до неговото 
сгромолясване като цяло, 
както и до оцеляването 
на ядрото на  комунисти-
ческата номенклатура  и 
нейните тайни служби.

Убеден и убедителен де-
мократ, Тошо Пейков но-
си в  душата си оня на-
родностен дух, който ес-
тествено ни свързва  както с 
възрожденските традиции, 
така и със стремежа към 
социална справедливост – 
израз на изконния му де-
мократизъм. Затова той 
удържа срещу атаките, 
целящи да го ударят тъкмо 
там, където е неуязвим – в  
неподкупността му.

Тошо Пейков е сериозен 
учен, енергичен и търсещ 
изследовател в областта 
на социологията, междуна-
родната политика, автор 
на няколко солидни моно-
графии. Има европейски 
поглед върху разработва-
ните от него теми. Участ-
вал е в множество кон-
греси, конференции, а за-
воевателният му устрем 
на алпинист го изпраща в 
различни най-отдалечени 
точки на света.

Тошо Пейков е изграден 
политик с отлични орга-
низационни качества и 
умения за общуване с хо-
рата. Запазвайки дистан-
ция, той не изпада във ви-
сокомерие, а същевремен-
но е взискателен и само-
критичен. Онова, което мо-
же да му се пожелае, е пре-
зареждане на чувството 
му за хумор като елемент 
на модерното общуване.

ЗА ДА ПРОДЪЛЖИМ НАПРЕД!
РАСТЕ ДОВЕРИЕТО КЪМ НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „СИМЕОН II “
ТОШО ПЕЙКОВ – ДОКТОР ПО СОЦИОЛОГИЯ, ВОДАЧ НА ЛИСТАТА НА НДСВ ЗА ТЪРГОВИЩКИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН

и допринесоха за сближа-
ване на изходните позиции. 
Хората виждат, че БСП, 
както и в миналото, има 
проблеми с културата, с 
практиката на управление. 
Че º липсват подготвени 
хора, които са работили, 
управлявали са нещо на 
Запад, хора, които да умеят 
да работят по силата на 
минал опит с европейските 
държавни и финансови 
институции и да са дока-
зали това. Неласкаво за 
БСП се изказа бащата на 
валутния борд – проф.
Стив Ханке: Обещанията 
за двойно увеличаване на 
бюджетните заплати през 
следващите 4 години ще 
доведат до негативен шок 
в доверието на междуна-
родните пазари към управ-
лявана евентуално от со-
циалисти България. Со-
циалистите, според про-
фесора, предлагат „безотго-
ворно харчене“, влизащо 
в разрез с разумната бю-
джетна линия, следвана 

от правителството на 
НДСВ. Той не одобрява 
и намерението им да из-
ползват парите от бюджет-
ния излишък за увели-
чаване на доходите, а не, 
както предлага НДСВ, за 
намаляване на данъците.

Лявата демагогия е доста 
подозрителна и за някои 
вътрешни наблюдатели 
на поведението на БСП, 
за някои предприемачи, 
за трезво мислещите хора. 
Постепенно българските 
граждани се активизират, 
от далечно и абстрактно, 
изборите се превръщат в 
реално събитие за тях – 
за месец с близо 5% са 
се увеличили хората, зая-
вили, че ще гласуват. 
Хората, които твърдяха, 
че не се интересуват от 
политиката, осъзнават, че 
политиката живо се инте-

ресува от тях, и затова си 
правят вече добре сметка-
та.

Данните на „Медиана“ 
показват, че НДСВ има 
сред хората в трудоспособ-
на възраст голям скрит 
електорат – хора, които се-
га не си  признават, че ще 
подкрепят царската пар-
тия, но е възможно през 
юни да го направят.

Срещу тях са мизерст-
ващите хора, които биха 
предпочели радикалната 
промяна. Моето преду-
преждение е да помислят, 
защото левицата вина-
ги идва на власт с обеща-
нието много да дава, а на-
края се оказва, че е взела 
от бедните. Да си спом-
ним само два факта – по 
време на последното со-
циалистическо управление 
българите загубиха спес-

тяванията си в банките, а 
кредитните милионери, 
близки до БСП, изчистиха 
чрез форсираната инфла-
ция задълженията си към 
тях.

С някои свои противоре-
чиви изказвания БСП ли-
дери днес отново застра-
шават финансовата ста-
билност, постигната с тол-
кова големи лишения, 
притесняват почтените и 
отрудени предприемачи, 
които заложиха и живот, и 
имот, за да успеят заедно 
със своите специалисти и 
работници, развиваха се 
нормално през последните 
4 години от управлението 
на НДСВ. Измежду тях 
именно, според социоло-
зите, е големият скрит ре-
зерв за бъдещия възход на 
НДСВ, там са негласните 
противници на БСП.

Откриването на предизборната кампания на НДСВ в Попово се превърна в истински празник. до късно вечерта Тошо Пейков – 
водач на листата игра хора с попопвчани.

ЛИКВИДАТОРЪТ НА „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1“–
ПОПОВО ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ

О Б Я В Я В А
Съгласно Решение № 46 от 19.04.2005 г. на Общински 

съвет–Попово, обнародвано в Държавен вестник, 
бр.43 от 20.05.2005 г., стр.81

на 06.06.2005 г. и 16.06.2005 г. от 14 часа в 
заседателната зала на Община–Попово ще се 
проведе търг с явно наддаване за продажба 

на движимо имущество, собственост на 
„Медицински център 1“–Попово ЕООД.

Справедливата пазарна стойност, определена от 
лицензиран оценител, е намалена с 30%.

За подробна информация се обръщайте към 
ликвидатора на тел. 089 9 994 143.

Ликвидатор: Светослав Славев  

ПОПОВО

На 27 май на централния 
площад в Попово НДСВ 
откри своята предизборна 
кампания със стихове на 
Вазов и Ботев.

Представени бяха кан-
дидатите от листата на 
движението за 28-и много-
мандатен Търговищки из-
бирателен район: Тошо 
Пейков, водач на листата, 
д-р Стамен Стаменов, Па-
найот Абаджимаринов, 
Павел Езекиев, Славка Ива-
нова, Стоянка Камджа-
лова, Пламен Събев и Га-
ля Юлиянова. „С Божия-
та помощ, начело с пре-
миера Симеон ІІ и с ва-
шата подкрепа, ще пребо-
рим нищетата, безработи-
цата, бедността“ – увери 
в обръщението си към по-

повчани Тошо Пейков. 
Пламен Събев сподели със 
съгражданите си, че вярва 
в НДСВ, защото има ра-
ботещо правителство, пре-
одоляно е пагубното раз-
деление и конфронтация 
в страната. За пример по-
сочи родния си град По-
пово, в който голямото 
строителство, обновяване-
то и естетизирането на 
града са неща, които от 
15 години се случват за 
пръв път тук. А това не би 
било възможно, ако пра-
вителството на НДСВ не 
беше осигурило финан-
сова стабилност на общи-
ните. 

Заедно с народния певец 
Илия Луков поповчани 
до късно вечерта пяха и 
играха български хора.

ОПАКА

На 30 май бе открита 
кампанията на НДСВ и в 
община Опака. Водачът 
на листата г-н Тошо Пей-
ков приветства жителите 
на Опака, събрали се на 
площада, и сподели виж-
данията си за бъдещото 
развитие на града и об-
щината. Основният девиз 
на г-н Пейков „Сърцето 
избира България“ бе под-
крепен от изпълненията 
на Володя Стоянов, Гуна 
Иванова и малката Пирина. 
И тук до късно вечерта 
се виха кръшни хора. По-
късно г-н Пейков и екипа 
му бяха посрещнати в 
местната дискотека „Фъц“.

Пресцентър на НДСВ

С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО!

ЗАЩО 
БИХ ДАЛ 
ВОТА СИ 
ЗА ТОШО 
ПЕЙКОВ?

МАЛКИ 
ОБЯВИ

• ПРОДАВАМ апарта-
мент в Попово, жк „Мла-
дост“, 187 кв.м, до бив-
шия Керамичен техникум. 
Справки на тел. 089 8 714 
471 и 089 8 714 449. 5-5 

• ПРОДАВАМ дву-
стаен, мебелиран апарта-
мент в кв. Младост, 
ІІ етаж. За справки: 
034/443021, 608/23650 
или 089 9 119 398. 9-5

• ПРОДАВАМ тухли, 
цигли и дърва за огрев в 
с. Горица. Справки: 089 7 
905 586.

• ПРОДАВАМ дву-
етажна къща в центъра на 
Попово с допълнителни 
жилищни постройки, ма-
сивен гараж и мазе. Справ-
ки: 089 9 816 508. 3-2 
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ФУТБОЛ

ТЕНИС НА МАСА

Тридесет и два автомо-
била от страната бяха до-
пуснати след техничес-
кия преглед до старта на 
Първи кръг на планинския 
шампионат по автомоби-
лизъм за купа „Търгови-
ще 2005“. На стартовата 
линия в мрачния неделен 
ден застанаха 31 пилоти, 
тъй като един отпадна час 
преди финала по техни-
чески причини (проблеми 
с охлаждането). Изненад-
ващо в първи манш най-
добро време по 5100-ме-
тровото трасе от с. Чер-
ковна до хижа „Младост“ 
постигна Николай Паунов 
с „Мицубиши ЕВО 8“ – 

ПЪРВИ КРЪГ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ  
ПЛАНИНСКИ ШАМПИОНАТ ПО 

АВТОМОБИЛИЗЪМ – КУПА „ТЪРГОВИЩЕ 2005“
НИКОЛАЙ ПАУНОВ – ИЗНЕНАДВАЩИЯТ ПОБЕДИТЕЛ 

2.44.960, следван от Илия 
Серафимов с „Форд ес-
корт“ и Цветомир Маринов 
с „Хонда сивик“. Соченият 
предварително за фаворит 
шесткратен победител 
в това състезание Илия 
Царски с „Ланча делта“ 
завърши с пето време на 
близо седем секунди след 
победителя, като освен 
с конкурентите си той 
трябваше да се пребори 
и с досадни технически 
проблеми по трасето.

Крайно мотивиран да 
спечели за седми път това 
състезание, във втория 
манш Царски даде всичко 
от себе си, но в пределната 

си амбиция, „изтърва“ 
т. нар. цигански завой по 
трасето, загуби ценни се-
кунди и въпреки че постиг-
на най-добро време в ман-
ша – 2,38 минути, не мо-
жа да стопи разликата от 
Паунов, който не пропус-
на открилата му се възмож-
ност и с много стабилно 
каране остана на 6 секунди 
след Царски, което бе до-
статъчно за първото място 
в Генералното класиране.

Победител в група А и 
ЕН стана Н. Паунов, след-
ван от Цветомир Мизинов 
и Цветан Илиев – и двамата 
с „Хонда сивик“.

При автомобилите, изле-

зли от хомологация – Хоби 
кар, първи е Илия Царски, 
следван от Ст. Георгиев с 
„Форд фиеста“ и Росен 
Симеонов с „ВАЗ 2108“.

Най-бързи при автомо-
билите в отделните класове 
на Хоби кар станаха:

Х-1: Деветнадесетгодиш-
ният дебютант от Шумен 
Добрин Борисов с „ВАЗ 
2105“ 

Х-2: Цветомир Цанков 
с „ВАЗ 21074“

Х-3: Стефан Георгиев с 
„Форд фиеста“

Х-4: Илия Царски с 
„Ланча делта“

Димитър СТЕФАНОВ 

На 21 май във Варна мъжкият отбор на „Роса-1“ победи 
в решителна плейофна среща за медали от държавното 
първенство състава на местния „Корабостроител“. За 
да спечелят бронзовите медали, поповчани трябваше 
да победят тенисистите от „Корабостроител“ още вед-
нъж. Двата отбора се срещнаха на 28 май в Попово.

Състезанието започна със срещата между първата 
ракета на до- м а к и н и т е  
С т а н и с л а в Иванов с Ра-
дослав Кам- беров. Пред-
ставителят на „Роса-1“ сло-
жи началото на победния 
„марш“ на от- бора, нала-
гайки се с ре- зултат 3:1 гей-
ма (11:7, 11:6, 6:11 и 11:9). 
Във втората среща Иван 
Аянски по- беди в тру-
ден петгей- мов мач вар-
ненеца Алек- сандър Илиев 
(14:12, 11:7, 7:11, 7:11 и 
11:7). В реши- телната трета 
среща Цветан Цонев трябва-
ше да победи Йонко Ненков 
и да реши спора за бронзовите медали. И успя да го на-
прави с резултат 3:1 гейма (12:10, 5:11, 11:8 и 11:9). 

Безспорен успех е, че за последните четири години 
поповският мъжки отбор по тенис на маса извоюва  три 
пъти медали от държавното първенство – златни през 
2001 и 2003 година и бронзови през настоящата година. 
Това стана с финансовата подкрепа на президента на 
клуба Иван Иванов и под умелото ръководство на тре-
ньора Иван Димитров. Засега в колекцията на попов-
ския клуб липсват само сребърни медали.

Първата ракета на отбора Станислав Иванов, въз-
питаник на поповската школа по тенис на маса, се е 
сродил с този спорт още 9-годишен. Той заедно с дру-
гите възпитаници на клуба – Калин Енчев, Кръстан 
Стефанов, Деян Недев, Димитър Димитров и плеяда-
та по-малки на възраст тенисисти, шампиони и вице-
шампиони от различни първенства, създадоха добър 
имидж на поповския тенис на маса. Благодарение на 
демонстрираните отлични качества, състезателите на 
треньора Иван Димитров са постоянно включвани в на-
ционалните гарнитури за различни първенства – бал-
канско, европейско за юноши и мъже, световно за мъ-
же. Засега нямат участие само в олимпийски игри. Ка-
лин Енчев завърши с магистърска степен НСА и вече 
се реализира във Франция. Само Станислав Иванов 
остана в Попово, но докога ли? Задържането в Попово 
на елитните ни тенисисти не трябва и не може да бъде 
занапред проблем само на клуба „Роса-1“!
 

БРОНЗОВИ МЕДАЛИ 
ЗА „РОСА-1“–ПОПОВО

Станислав Иванов

През настоящата година, 
сезон 2004–2005, ФК „Чер-
ноломец“ разполагаше ос-
вен с мъжкия отбор, съ-
стезаващ се за първенство-
то на Североизточна „В“ 
футболна група, с още 
два състава – деца и юно-
ши младша възраст. Те 
се състезаваха в северо-
източния регион на стра-
ната в компанията на об-
що 12 състава, между кои-
то „Дунав“ (Русе), „Свет-
кавица“ (Търговище), „До-
ростол“ (Силистра), „Лу-
догорец“ (Разград) и дру-
ги (само от Русе отбори-
те са пет). Треньор на два-
та състава е бившият фут-
болист от „Черноломец“ 
Илиян Илиев.

След приключването на 
първенството детският от-
бор зае осмото място в 
таблицата за класиране. 
Сензационно бе обаче 
представянето на юноши-
те младша възраст, които 

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ПОПОВСКИЯ ФУТБОЛ

заеха трето място в край-
ното класиране, непосред-
ствено след фаворитите 
„Дунав“ и „Светкавица“ – 

отбори с традиции и 
трайно присъствие във 
футбола. Младите попов-
ски футболисти оставиха 

далеч след себе си такива 
състави, като „Лудогорец“, 
„Доростол“, четири ру-
сенски отбора…

сезон 2004–2005. След 
проведените полуфинални 
мачове, в които отборът 
на „Агроелит“ (с. Мака-
риополско) победи „Боро-
вец“ (Търговище) с 6:5, 
а отборът на с. Овчарово 
се наложи над „Тузлушка 
слава“ (Антоново) с 3:0 на 
стадион „Н. Камов“, два-
та отбора трябваше да ре-
шат кой ще бъде новият 
областен първенец. Пре-
ди това в оспорван мач  
пред погледите на изпъл-
нителния директор на 
БФС Ст. Капралов, предсе-
дателя на Регионалния 
съвет на БФС Бл. Кал-
фов и председателя на Об-
ластния съвет на БФС Ва-
сил Дойчинов детските от-
бори на „Тузлушка слава“ 
(Антоново) и „Единст-
во“ (Търговище) изнесо-

ха един жив, динамичен 
и оспорван мач, в който 
краен победител излезе от-
борът на „Тузлушка слава“ 
с 4:3. Победителите бяха 
наградени с купа, флагче 
и футболни топки от пред-
седателя на ОС на БФС г-н 
В. Дойчинов.

Пред близо сто души за-
почна и финалната среща, 
но проливният дъжд, който 
се изля над Търговище, 
принуди съдията на сре-
щата да я прекрати 20 ми-
нути преди края при ре-
зултат 1:1. По решение на 
Областния съвет на БФС 
срещата ще се преиграе 
на 2 юни 2005 година и за 
нея ще ви информираме в 
следващия брой на „Мес-
тен вестник“.

ЗАВЪРШИ 

ОБЛАСТНОТО 

ПЪРВЕНСТВО 

ПО ФУТБОЛ

 В последния ХХХ кръг 
на „Б“ ПФГ отборът на 
„Светкавица“ гостува в 
Добрич на местния „Доб-
руджа“. И двата отбора 
приключваха първенство-
то и освободени психи-

чески, те направиха един 
хубав мач пред обидно 
малкото зрители на ста-
диона в „Албена“.

Гостите откриха в 22 ми-
нута след красив гол на 
Курдов, който засече едно 

центриране на Вълев с ле-
тящ плонж – 0:1. В 34 ми-
нута Кънчев бе изведен от 
Данчев на празна врата и 
изравни 1:1. Равенството 
се задържа само четири 
минути, когато в 38 ми-
нута Вели с хитър пас 
изведе Курдов и той с 
отмерен удар изведе отно-
во „Светкавица“ напред – 
1:2. В самия край на полу-
времето Вълев се разхо-
ди сред добруджански-
те защитници и хитро 
плъзна топката зад голли-
нията – 1:3. Второто по-
лувреме започна с ранен 
гол за гостите. В 52 ми-
нута току-що влезлият 

Стоянов с хубав удар от 
въздуха отбеляза за 1:4. 
Домакините се опитаха 
да променят негативния 
за тях резултат. В 68 ми-
нута единствено съдия-
та Д.Радев видя едно си-
мулативно падане на Тодо-
ров в наказателното поле 
на гостите и отсъди дузпа, 
която Тодоров реализира – 
2:4. В 78 минута от малък 
ъгъл с красив удар от 30 
метра Н.Ангелов намали 
резултата до 3:4 и когато 
всички очакваха някакъв 
по- сериозен обрат в мача, 
в 84 минута бе отсъдена 
дузпа за събаряне на Въ-
лев в наказателното поле 
и Курдов оформи своя хет-
трик и крайното 3:5.

„ДОБРУДЖА“–„СВЕТКАВИЦА“ – 3:5
„ДОБРУДЖА“: Радомиров, Колев, Флоров, Коев, Данчев (86 – Галинов), Ангелов,  

Тодоров, Йонов, Кънчев, Д.Попов (48 – Начев), Радев (88 – Радушев)
„СВЕТКАВИЦА“: Щерев, Комитов, Алексиев (48 – Стоянов), Вели (50 – Венков), 

Дамянов, Великов, Янчев, Хамдиев (46 – Арабов), Вълев Курдов, Мустафов
Гл. съдия: Димчо Радев
Голмайстори: 0:1 Курдов (22), 1:1 Кънчев (34), 1:2 Курдов (38), 1:3 Вълев (45), 1:4 

Стоянов (52), 2:4 Тодоров (69 – дузпа), 3:4 Ангелов (76), 3:5 Курдов (84 – дузпа)
Жълти картони: Флоров, Коев, Данчев, Тодоров (Добруджа); Стоянов, Венков 

(Светкавица)
Стадион „Албена“: 65 зрители

Отборът юноши младша възраст с треньора Илиян Илиев
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НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

16.30 Непозната земя
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30  Избори 2005
19.10 Неделен стадион
20.00 По света и у нас
20.20 Избори 2005
20.30 Спорт
20.35 Избори 2005
20.40 Неделна киновечер: 
 „Римската пролет 
 на госпожа Стоун“
 (САЩ, 2002)
22.30 Избори 2005
22.50 Международни 
 медийни събития 
 „Албена 2005“
23.50 По света и у нас
24.00 Елит
   0.30 Джубокс
  1.00 Мрежата
  1.30 „Чай“ (п)
  3.30 Документален филм
  4.00 Видеоклипове
  4.15 Непозната земя (п)
  4.35 Мело ТВ мания (п)
  5.35 Рекламна пауза (п)
 

ПЕТЪК, 3 юни

  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 „Десетте най“
21.30 Всички обичат Реймънд
22.00 bTV новините
22.30 Шоуто на Слави
23.30 Приятели
  0.00 Вот на доверие (п)
  0.40 „Бързи пари“

  8.15 Дисни!
  9.05 Избори 2005
  9.15 Цветен магазин
  9.30 Спукано гърне
10.00 Анимационен филм
10.30 Документален филм:
 Мисиите продължават
11.00 Памет българска: 
 „Неизвестното в 
 Априлското въстание”
11.59 Избори 2005
12.00 По света и у нас
12.20 Минута е много
13.10 От дума на дума
13.30 Атлас: „Земенският 
 пролом“
14.00 Суматоха
15.30 Като лъвовете
16.30 Документален филм:
 „Нестинари“
17.00 Музикални следи: 
 Маргарита Хранова
17.30 Футбол: 
 България–Хърватия
20.00 По света и у нас
20.20 Избори 2005
20.30 Спорт
20.35 Избори 2005
21.40 Кинопарад: 
 „Скорост“  (САЩ, 1993)
22.30 Избори 2005
22.50 Рекламна пауза
23.20 По света и у нас
23.30 Световна лига по 
 волейбол (п)
  1.10 Трето полувреме 
  1.50 „Изгряващо червено 
 слънце“ (САЩ, 1993)
  3.30 Суматоха (п)
  3.00 Памет българска (п)
  5.00 Видеоклипове
  5.25 „Изгряващо червено 
 слънце“ (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 5 юни

  7.10 Бразди
  7.35 Телепазарен прозорец
  7.55 Избори 2005
  8.00 Дисни!
  8.50 Избори 2005
  9.00 Палавници
10.00 „Чай“
11.59  Избори 2005
12.00 По света и у нас
12.20 Фолклорни виртуози
12.50 Мело ТВ мания
13.50 Документален филм: 
 „Българите, кои сме 
 ние?“ 
14.30 „Новите приключения 
 на Спин и Марти“
 (САЩ, 2002)
16.05 „Децата на огъня“ 

 

ПЕТЪК, 3 юни

  7.00 Денят започва
  9.30  Телепазарен прозорец
  9.35 Здравно осигуряване
10.00 Защо не с Марта 
 Вачкова 
11.30 Телепазарен прозорец
11.35 Япония днес
11.50 Избори 2005
12.00 По света и у нас
12.20 „Някой гледа от 
 гората“ (САЩ, 1980)
13.30 Обеден концерт: 
 Национален 
 конкурс за панисти 
 и цигулари „Панчо 
 Владигеров“–
 Шумен (1 част)
14.30 Светът на Швейцария
15.00 Улица „Сезам”
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на 
 турски език
16.20 Дневникът
17.00 Здраве
17.20 Здравно осигуряване
17.30 Телепазарен прозорец
17.35 Вкусно
18.00 По света и у нас
18.15 Дързост и красота
19.00 Документален филм: 
 „Високо над нас“
19.30 10/63
19.55 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Избори 2005
20.35 Спорт
20.30 Избори 2005
20.50 „Бригада“, 15 еп.
22.30 По света и у нас
22.30 Избори 2005
22.50 Световна лига 
 по волейбол: 
 Франция–България
  0.35 „Тънка червена 
 линия“ (САЩ, 1998)
  3.20 Джубокс
  3.50 Здраве (п)
  3.10 Документален филм
  3.30 Видеоклипове
  5.05 Документален филм
  5.35 За животните – 
 с любов
  6.05 „Някой гледа от 
 гората“  (п)
  
СЪБОТА, 3 юни

  7.25 Заедно: Демир баба
  7.55 Избори 2005
  8.00 Телепазарен прозорец

  1.20 Море от любов (п)
  2.15 bTV новините
  2.45 Бон апети (п)
  3.15 Осъдена (п)
  4.10 Искрено и лично (п)
  5.00 Бедната Настя (п)

СЪБОТА, 4 юни

  6.00 Физиотоника 
  6.30 Бъдете здрави! 
  7.00 Бон апети 
  7.30 „Ю-Ги-О!“
  8.30 Реално – здравно 
 риалити шоу
  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 „Офис треска“ (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 „Сама с непознат“ 
22.00 bTV новините 
22.30 „Омраза“ (Канада)
  0.15 Бързи пари
  0.45 Филм (п)
  2.30 БГ ТОП 100
  3.15 bTV новините
  3.45 Сеизмограф  (п)
  4.30 Глобусът
  5.30 Споко (п)

НЕДЕЛЯ, 5 юни

  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 „Срещите на Джейн“ 
 (САЩ)
15.00 Часът на Би Би Си: 
 „Майкъл Палин в 
 Хималаите“, 3 еп.
16.00 Елиза, 1 еп.
17.00 Зона спорт
17.30 Кварталът на 
 богатите
18.30 Треска за злато 
19.00 bTV репортерите 
19.30 bTV новините 

13.15 „Бевърли Хилс, 90210“
14.15 „Огнено сърце“, 
 драма
16.00 „Щастливо семейст-
 во“, 10 еп.
16.30 Изборно студио
18.00 Лас Вегас, 8 еп.
19.15 Календар
19.35 „Ексклузивно“ 
20.00 Избори 2005
21.30 Календар
21.32 „Старгейт“
22.30 Горещо
23.30 Календар
23.35 „Джейн Белята“, 
 уестърн
  1.15 „Не винете 
 коалите“
  2.15 „Огнено сърце“  (п)
  3.45 „Джейн Белята“ (п) 
  5.15 Лас Вегас (п)
  6.30 Музика

НЕДЕЛЯ, 5 юни

   7.00 Хай-тек (п)
   7.30 Иконостас
   8.00 „Костенурките 
 нинджа“
   8.30 „Бандата от потока на 
 кенгуруто“
   9.30 „Тайният живот на 
 Сабрина“
   9.00 „Симсала Грим“
10.00 Не винете коалите
11.00 „На кафе“ – 
 специално издание
11.45 Календар
12.00 Избори 2005
12.30 На чисто
13.00 „Gillette супер спорт“
13.30 Автохит
14.00 Спортен свят
16.00 „Щастливо 
 семейство“, 11 еп.
16.30 Изборно студио
18.00 „17 мига от 
 пролетта“,  8 еп.
19.15 Календар
19.45 Ексклузивно
20.00 Избори 2005
20.30 СТАР АКАДЕМИ
21.30 Календар
21.32 „Безмълвно“, 
 комедия
23.30 Календар
23.45 Кречетало
  0.35 „Двойният принцип“, 
 трилър
  2.30 „Безмълвно“ (п)
  5.30 „17 мига от 
 пролетта“ (п) 
  6.00 Музика

20.00 „Изкуствен 
 интелект“  (САЩ)
22.00 bTV новините 
22.30 „Похитени”
  0.00 Сблъсък (п)
  2.00 Бързи пари
  2.30 bTV репортерите
  3.15 В десетката (п)
  4.15 bTV новините   
  4.30 Треска за злато (п)
  5.00 Живот на скорост (п)
  5.30 @.знам  (п)

ПЕТЪК, 3 юни

  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)
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?
  0.30 „Вашингтон, окръг 
 Колумбия“
  1.30 С фрак и лачени 
 обувки – танцово шоу
  2.00 Господари на ефира (п)
  2.30 Фрейзър (п)
  3.00 Концерт
  4.00 Кинокласика
  6.00 Блясък (п)
  6.30 Отдаденост (п)

СЪБОТА, 4 юни

  7.30 Иконостас
  8.00 Детска анимация
  8.30 „Бандата от потока на 
 кенгуруто“
  9.00 Животните представят
  9.30 „Тайният живот на 
 Сабрина“
10.00 „Не винете коалите“
11.00 Кино Нова
11.45 Календар
12.00 Избори 2005
12.30 „Най-доброто от 
 „Семейни войни“

На 26 май около 1 
часа неизвестно лице е 
счупило витринно стъкло 
на магазин на бул. „Бъл-
гария“, без да извърши 
кражба. Обектът се охра-
нява от СОД–МВР. 

•••
На 25 май около 4,40 

часа по ул. „Ст. Караджа“ 
в Търговище 26-годиш-
ният Ю.Х. от същия град 
управлява лек автомо-
бил „Фиат толедо“ с тър-
говищка регистрация след 
употреба на алкохол, с 
концентрация в кръвта му 
1,72 промила, установено 
по надлежния ред.

•••
На 26 май, след прове-

дените в РПУ–Омуртаг 
оперативно-издирвателни 
мероприятия, е разкрит 
извършителят на взлом-
ната кражба в с. Вели-
ковци, община Антоново, 
извършена за времето 
от 22 до 23 май. Чрез из-
къртване на фазер, закре-
пен за дървена дограма 
на прозорец, тогава неиз-

вестно лице бе проникна-
ло в смесен магазин – ко-
оперативна собственост, и  
извършило кражба на хра-
нителни продукти и алко-
хол на неустановена стой-
ност. Като извършител на 
деянието е уличен С.А. 
(36 г.) от същото село.

•••
На 26 май между 1 и 

2,30 часа в Омуртаг, на 
ул. „Аспарух“ неизвестно 
лице, чрез изкривяване на 
метален капак и счупване 
на витринно стъкло, е из-
вършило кражба на козме-
тични продукти от пави-
лион – частна собственост. 
Кражбата е на неустановена 
стойност. 

•••
На 25 май  в с. Глогинка, 

община Попово, неизвестно 
лице прониква, след изваж-
дане на халка на катинар, 
в заведение – частна собст-

веност, и извършва кражба 
на документи за самолич-
ност, една кутия цигари 
„ММ“, 5 броя вафли и сума-
та 6 лв. Два дена по-късно 
полицаи от РПУ–Попово раз-
криват крадеца – 29-годиш-
ния Ш.А. от същото село.

•••
На 27 май след проведе-

ните в РПУ–Попово опера-
тивно-издирвателни меро-
приятия е разкрит извър-
шителят на кражбата на мо-
билен телефонен апарат в с. 
Ломци, община Попово, на 
24 май. Това е  Е.Н. (29 г.) 
от с. Помощица, община По-
пово.

•••
На 27 май в 10,01 часа 

в РС „ПАБ“–Търговище е 
получено анонимно теле-
фонно обаждане за поста-
вено взривно устройство 
в сградата на основно учи-
лище в града. При извър-

шената проверка взривно 
устройство не е открито и 
след подписване на прото-
кол от директора учебни-
те занятия са били възста-
новени.

•••
Между 1 и 6 часа на 27 

май в с. Здравец, община 
Търговище, неизвестно ли-
це извършва кражба от не-
заключена стопанска по-
стройка на три овце – собст-
веност на гражданка от Тър-
говище. 

•••
На 27 май в с .Априлово, 

община Попово, при про-
верка в дома на 51-годиш-
ната А.Л. е установено, че 
тя е извършила нерегламен-
тирано въздействие върху 
електромера си, с което е 
създала условия за неотчи-
тане на потребената ел. 
енергия.

•••
На 28 май около 4,10 часа 

по ул. „Искър“ в  Търговище 
правоспособният водач 
С.А. (35 г.) от същия град 
управлявал лек автомобил 
„Опел кадет“ с търговищка 
регистрация след употреба 
на алкохол, с концентрация 
в кръвта му 2,59 промила, 
установено по надлежния 
ред.

•••
На 28 май в с. Великовци, 

община Антоново, неиз-
вестно лице чрез счупване 
на стъкло на прозорец, про-
никва в смесен магазин – 
кооперативна собственост, 
откъдето открадва алкохол 
на неустановена стойност. 
След проведените в РПУ–
Омуртаг оперативно-издир-
вателни мероприятия е ус-
тановен извършителят на 
деянието. Като такъв е ули-
чен 36-годишният С.А. от 

същото село. Той е задър-
жан в РПУ–Омуртаг на ос-
нование чл.70, ал.1, т.1 от 
Закона за МВР.

•••
За времето от 21 до 30 

май от язовир в с. Крас-
носелци, община Омуртаг, 
неизвестно лице открадва 
35 м рибарска мрежа тип 
„Сетка“ – фирмена собст-
веност, на стойност 80 лв. 
След проведените в РПУ–
Омуртаг оперативно-из-
дирвателни мероприятия 
е разкрит извършителят на 
деянието – 17-годишният 
И.Р. от с. Веренци, община 
Омуртаг.

•••
На 27 май около 1,50 

часа на ул. „Трети март“ 
в  Търговище правоспособ-
ният водач Б.Ц. (39 г.) от 
Варна управлявала собст-
вения си лек автомобил 
„Опел корса“ след употре-
ба на алкохол, с концен-
трация в кръвта º 2,68 про-
мила, установено с кръвна 
проба.
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С вълнуващо тържество 
на 26 май в Дома на 
културата бе отбелязана 
20-годишнината на извест-
ното поповско певческо 
трио „Агра“. 

Сред близки, почитатели 
и гости гласовитите Ма-
рияна Иванова, Павлина 
Ганева и Елена Коева и тех-

Д-р Анатоли КЪНЕВ 
секретар на КПД „Родно Лудогорие“

И тази година културно-просветно дружество „Родно 
Лудогорие“ организира традиционния XX поход „По 
стъпките на четата на Таньо Войвода“. В него бяха 
увлечени над 10 000 души от над 28 населени места 
от Североизточна България, а 140 души преминаха 
бойния път на четата от с.Пожарево, Тутраканско, 
до с.Априлово, Поповско, от 220 км. При такава рав-
носметка човек си задава въпроса: 

„Къде е мястото на историята и нуждата от нея? 
Какво взема от нея, как го потреблява?“

Убедени сме, че няма хора без минало и глобалисткият 
принцип пълни стомаси – празни глави не работи 
в Обединена Европа. Във времето на Интернет и 

КАКВИТО 
И ДА СМЕ, 

ЗА ВСИЧКИ 
ЕДНАКВО ЩЕ Е

премахване на граници индивидът носи първо нацио-
нална, а после европейска идентичност. 

Знаем, че нацията като понятие възниква в Европа по 
време на Просвещението и се развива след Френската 
революция 1879–1885 година. То се формира като про-
тивовес на клерикално-аристократичния ред, проти-
вопоставяйки му демократичното единство и общест-
вено равно участие на всички граждани. Според 
френските просветители, върху чиито трудове през 
1950 година се ражда идеята за Обединена Европа – 
„общество на граждани, обединени от идеята за обща 
държавност“. В България националното съзнание се 
заражда по време на османската власт на основата 
на българската народност. След Освобождението в 
България остават да живеят турци, татари, цигани, ев-
реи, арменци, гърци, каракачани, гагаузи, власи, аро-
мъни (куцовласи или цинцари) и др. За тях Левски пише 
в писмото си до чорбаджи Ганчо Мильов: „каквито и да 

са – за всички еднакво ще е…“
„Днес Българската национална доктрина разглеж-

да нацията като исторически създала се, устойчива, 
саморазвиваща се общност, възникнала и функцио-
нираща върху територия, която представлява единно 
политическо, икономическо, социално и духовно про-
странство. Това пространство включва материални и 
духовни ценности, които са продукт на специфичната 
колективна самобитност на нейните членове, незави-
симо от техния етнически, религиозен, расов и т.н про-
изход.“

В нашата конституция ясно е записано, че България 
е еднонационална държава, характеризираща се с етни-
ческо, религиозно и езиково разнообразие. Според чл. 
167 българското държавно знаме е национално и под него 
се нареждат всички български граждани независимо от 
етническо самосъзнание и вероизповедание. В този ред 
на мисли е смисълът на организираните от нас походи 
„По стъпките на четата на Таньо Войвода“ – съратник 
на Ботев, и „По пътя на Шейх Бедреддин“ – мистик и 
реформатор в исляма. Това, към което се стремим, е 
културно обединение и обогатяване на личния интелект, 
който се храни от самия себе си. 

Традиционният двадесети поход се откри с национален 
събор на 29 май 2005 година в местността Антимово 
ханче, община Тутракан. Мина през 28 населени места, 
през Елията, Лудогорието и Поломието. На 2 юни 2005 
година в 12 часа на Керчан баир до с.Априлово, община 
Попово, заедно с кмета д-р Людмил Веселинов открихме 
6-метров каменен монумент на войводата. Горди сме да 
съобщим, че община Попово и КПД „Родно Лудогорие“ 
съфинансираха и изградиха този паметник, който бе 
откраднат през 2001 година. От наше име и от името 
на община Попово благодарим на каменоделците Въто 
Цолов и Дичо Калафунски. Прекрасни хора! 

ният художествен ръково-
дител Йордан Габровски 
си спомниха за първите 
си изяви пред публика 
заедно, за най-големите си 
успехи по сцените у нас и 
в чужбина, изпяха на живо 
едни от най-хубавите пес-

ни от репертоара си. Праз-
ника им уважиха кметът 
на общината  д-р Людмил 
Веселинов, колеги от 

Варна, Търговище, Доб-
рич, Разград, София, а го-
лямата им приятелка Ми-
ми Сариева пристигна да 
ги поздрави чак от Гер-
мания. В залата бяха и ръ-
ководители на земедел-
ски кооперации, на фир-
ми, предприятия, застра-
хователни и финансови 
институции, които са ги 
подкрепяли през годините, 
правят го и днес, за да 
го има триото и да радва 
душите ни. 

Както личи от името 
на състава, началото му е 
свързано с аграрния сек-
тор – преди повече от две 
десетилетия съдбата сре-
ща певиците в Аграрно-
промишления комплекс–
Попово, където трите са 
колежки, участващи в худо-
жествената самодейност. 
След работа, на тържества 
в града и по селата те пеят, 
но поотделно. Красивите 
им гласове огласят по-
лето по жътва, веселят 
стопаните по гроздобер, 
радват животновъдите по 
Гергьовден. Докато след 
един концерт в кв. Сеячи 
ги чува Мария Ней-
кова. Тя е възхитена от 
дарбата на всяка от тях, 
но първа преценява, че 
трите уникални гласа чу-
десно се допълват и заед-
но звучат прекрасно. Коре-

петиторът Йонко Ива-
нов и Петя Габровска, то-
гава директор на Дома 
на културата към АПК, 
приемат нейната идея и… 
така се ражда триото.

Хубавата българска на-
родна песен, независимо 
от кой край на България е – 
това е голямата любов на 
трио „Агра“. Разбира се, 
всяка от певиците си има 
предпочитания и общият 
им репертоар е съобразен 
с уникалността на всяка от 
тях. Първите обработки са 
на Йордан Габровски, по-
късно срещат композитора 
Петър Крумов, който след 
като ги чува, с удоволствие 
започва да прави песни 
специално за тях. Отначало 
акомпаниментът е само с 
акордеон, по-късно следват 
изпълненията и записите 
за националните радио и 
телевизия в съпровод на 
оркестър. Пеят все по-
сложни тригласни песни от 
утвърдени български ком-
позитори. Дори големият 
Александър Райчев е въз-
хитен от богатството на 
гласовете им и нотира пе-

сента „Равно поле“ спе-
циално за тях. С труд и 
постоянство обогатяват ре-
пертоара си, имат песен за 
всяка публика.

Чрез стотиците си кон-
церти в малки и големи 
градове в страната и в 
чужбина, с участията си 
в предаванията на БНТ 
„Насред село тъпан бие“, 
„Минаха години“, „От из-
вора“, „С бъклица и дрян“, 
„На Самоводската чаршия“ 
и много други, чрез изя-
вите си в национални и 
международни фестива-
ли трио „Агра“ добива по-
пулярност и се налага ка-
то нещо много стойностно 
в националната ни песен-
на култура. А за духов-
ния живот на Попово и 
общината приносът им е 
неоценим – почти няма 
културно събитие без тех-
ните песни, публиката ги 
познава и обича… 

„Петимата от трио 
„Агра“ – автор на тази 
шега е режисьорката от 
БНТ Ласка Минчева. 
Защото до трите певици 
от Попово неизменно през 

20-годишния им творчес-
ки път, освен професио-
налния музикант Йордан 
Габровски, е и Петя Га-
бровска, сега главен 
експерт в отдел „Култура“ 
в Общината. На г-жа Габ-
ровска те дължат до най-
голяма степен това да са 
толкова години заедно, мно-
гобройните си престижни 
участия и задгранични 
турнета, професионалните 
студийни записи, та дори 
и това честване. Затова 
поздравленията и цветята 
в празничната вечер бяха 
и за нея.

Композиторът Петър 
Крумов изненада „моми-
четата“ от триото с нова 
песен, а кметът на общината 
обяви, че са включени в 
предстоящо гостуване в 
Русия. Останалото беше 
танци и песни в тяхна 
чест, трогателни думи на 
признание от най-близ-
ки на сърцето им хора, 
десетки кошници с цветя 
и голямото всеобщо „Бла-
годаря“ – за изкуството, 
което ни даряват. 

ТРИО „АГРА“ – 
20 ГОДИНИ 

ЗАЕДНО

WWW.POPOVO.BG

ВСИЧКО ЗА 
ОБЩИНА ПОПОВО


