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Маруся МИЛУШЕВА

Публично представяне 
на проекта на Община–
Попово „Осигуряване на 
заетост за продължително 
безработни младежи чрез 
активно включване в кон-
сервацията на късноан-
тичната крепост Ковачев-
ско кале“ се състоя на 7 
юни. Ръководителят на еки-
па, осъществяващ проек-
та, Магдалена Радева де-
тайлно запозна присъст-
ващите с целите, които се 
преследват, и с предстоя-
щите дейности за реали-
зацията им.

Проектът е по програма 
ФАР и се финансира 
по бюджетна линия BG 
0202.01 за насърчаване на 
заетостта сред младежите. 
Общата му стойност е 42 
214 евро, от които 90% са от 
Министерството на труда 
и социалната политика и 
10% – собствено участие. 
Продължителността му е 
7 месеца.

Главната цел е 15 безра-
ботни (регистрирани в Бю-
рото по труда повече от 
една година) млади хора 
на възраст от 18 до 29 го-
дини да преминат курс на 
обучение и да се включат в 
консервационните работи 
на разкритата западна сте-
на от крепостта Ковачевско 
кале. Те ще са ангажирани 
5 месеца, а петима от тях – 
още половин година след 
това. Целта е също така 
опитът, който придобият, 
да промени социалния 
им статус и в бъдеще те 
да могат да се реализират 
трайно на трудовия па-
зар. А консервацията на 
крепостта–паметник на 
културата и обект със зна-
чителна историческа и ар-
хеологическа стойност – 
ще допринесе за опазването 
и по-пълноценното използ-
ване на културно-истори-
ческото наследство, как-
то и за развитието на инте-
гриран културно-туристи-
чески продукт, което е 
приоритет в общинската 
стратегия за развитие до 
2006 г. и в областния план 
за регионално развитие.

Партньор на Община–
Попово при осъществя-

РАБОТА ЗА 
15 БЕЗРА-
БОТНИ 
МЛАДЕЖИ 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Преди 122 години на този ден – 10 юни 1883 го-

дина, с Указ 426 село Попово се именува градец По-
пово.

Много е сторено през тези години и малкото 
кално селце се превръща в един от общинските 
центрове със свое собствено лице, със свое само-
чувствие, традиции и култура.

Днес трудно можем да оценим всички усилия 
на нашите предци, трудно можем да вникнем в 
техните стремления и мечти, да усетим духа на 
отминалото време.

Важно е обаче да разберем самочувствието на 
поповчани. Самочувствие, базирано на собствения 
труд и собствените постижения.

Днес основното богатство на Попово са хората. 
И това не е дежурно клише. Защото всичко, постиг-

нато през тези 122 години, които отбелязваме днес, се дължи именно на вас, 
на хората, съхранили традициите и търсещия дух на Бялото градче.

Уверен съм, че всички ние, заедно, ръка за ръка, ще пренесем достойно през годи-
ните името Попово. Защото да си поповчанин не е просто местожителство, 
това е горда съдба.

Честит празник ! 
Трифон Трифонов – кандидат за народен представител 

от коалиция „За България“

Пламен СЪБЕВ

Попово днес отбелязва своя празник. 
Тази година има и повече поводи да се 
празнува, а не просто да се отбележи да-
тата. Градът видимо се съживява. Строи 
се, чертаят се перспективи за бъдещето. 
Поповчани започват да надигат глава, по-
вярвали, че могат да продължат напред, 
че бъдещето не е недостижимо. Съхра-
нената искрица надежда, започва да се 
превръща във вяра, че могат. Така както 
винаги е било. 

Здрави корени имат поповчани. Буден 
и предприемчив дух винаги е владеел 
душите им. Макар и все още плахи, че 
са издържали на трудностите от послед-

ПОПОВО 
ПРАЗНУВА

• 10 ЮНИ – ДЕН НА ГРАДА
• ПРЕДИ 122 ГОДИНИ С КНЯЖЕСКИ УКАЗ СЕЛО ПОПОВО Е ОБЯВЕНО ЗА ГРАД

От 1 юни 2005 г. е в 
сила сключеното споразу-

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ – 
КЪМ ОБЩИНАТА

мение между Главна да-
нъчна дирекция–София и 
Община–Попово за адми-
нистриране на местните 
данъци от общината.

Съгласно споразумение-
то, оправомощени общин-
ски служители ще извърш-
ват всички функции по 
обслужването на данъко-
платците, което до споме-
натата дата се правеше от 
данъчно подразделение 
МЕСТНИ ДАНЪЦИ към 
ТДД–Търговище на изне-
сените работни места в 
Попово. 

на стр. 5

ПОПОВО – ЕДИН ЧИСТО 
БЪЛГАРСКИ ГРАД, СЕ ОКАЗВА  

ДВОЙНО 
ИЗОЛИРАН 
И ОЩЕТЕН. 

ЗАЩО?

ните десетилетия, те тръгват отново. 
Застоят скоро ще бъде минало. Много 
скоро благородната завист към поповча-
ни, която има дълга история, ще се за-
върне. 

Има повод празникът на града да бъде 
по-тържествен, по-шумен и по-предста-
вителен. Хората, които повярваха в себе 
си, го заслужават. Хората, които не избя-
гаха, а полагаха усилия да съхранят сла-
вата на родния си град, го заслужават. 
Младите хора, които ще продължат за-
почнатото, го заслужават. 

Днес всички, които осъзнават написа-
ното, имат повод да празнуват, защото 
те ще направят бъдещето да се случва 
днес и за всички.

на стр. 4

на стр. 2

Недялко Цонев
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От началото на този 
месец започна ремонт на 
покрива на III детска гра-
дина „Ластовичка“ в По-
пово. Предвижда се да 
бъде положен изолацио-
нен слой  на цялата покрив-
на площ, като за своевре-
менното извършване на 
ремонтните работи ще се 
използва най-рационално 
всеки хубав ден.

– От миналата година за-
почнахме извършването на 
частичен ремонт на покри-
ва – казва директорката на 
детското заведение г-жа 
Марина Стоянова. – Той е 
в доста лошо състояние и 
в дъждовно време има те-
чове в цялата сграда, най-
вече в пералното и пар-
ното отделение, където се 
налага да подлагаме легени 
и кофи. Вода прониква съ-

15 000 ЛЕВА ЗА РЕМОНТ 
НА ЦДГ „ЛАСТОВИЧКА“

що в елинсталацията и 
причинява аварии. Пред-
виждаме до края на годи-
ната да приключи изцяло 
ремонтът – външен на по-
крива и вътрешен на поме-
щенията под него. За цел-
та са осигурени 15 хиля-
ди лева от Министерство-
то на образованието и нау-
ката. В парното и перално-
то помещение не е пипа-
но нищо от земетресение-
то през 1986 година пора-
ди липса на финансови 
средства. Вътрешен ремонт 
ще направим на източното 
крило, където се помещават 
спалните помещения и 
занималните на две групи. 
Целта е през следващата 
2005–2006 учебна година 
да осигурим условия за 
нормален учебен процес на 
нашите възпитаници.

К. СВЕТОСЛАВОВ 

Традиционният попов-
ски Русалски панаир ще се 
проведе през настоящата 
година от 13 до 19 юни. 
Той ще бъде разположен 
отново на старото си мяс-
то – ул. „Драва“ и бул. 
„България“. Ако се нало-
жи, има готовност като па-
наирна площ да се полз-
ва и част от ул. „Мара 
Тасева“ (участъка между 
ул. „Драва“ и бул. „Мих. 
Маджаров“).

На заседание на коми-
сията по безопасност на 
движението под предсе-
дателството на зам.-кме-
та на общината Тодор Не-
нов е взето решение от 
13 юни да бъдат затворе-
ни за движение на тран-
спортни средства  ул. „М. 
Тасева“ и бул. „Бълга-
рия“. Набелязани са мер-
ки за осигуряване на ел-
захранване и питейна вода 
на територията на панаира, 
определени са часовете за 
снабдяване на търговските 
обекти. За спазване на 
добрия обществен ред и 
предотвратяване на краж-
би и други произшест-
вия ще се грижат орга-
ните на РПУ–Попово, под-
помагани от общинската 

ПОПОВСКИЯТ 
РУСАЛСКИ ПАНАИР – 

ОТ 13 ДО 19 ЮНИ
охрана.

Изграден е щаб, който ще 
ръководи организацията и 
провеждането на панаира. 
По време на панаирната 
седмица щабът ще бъде 
настанен в Дома на култу-
рата.    

До 8 юни са постъпили 
много заявки за участие 
в панаира от търговци и 
собственици на забавни 
и развлекателни игри от 
цялата страна. Ще има 
няколко заведения за об-
ществено хранене, разно-
образни детски забавления, 
стрелбища, люлки и много 
други. Определени са це-
ните, които ще заплащат 
търговците и останалите 
участници в панаира.

След края на панаирната 
седмица се очаква в касата 
на Общината да постъпят 
значителни финансови 
средства.

Статистиката сочи, че по 
време на Русалския панаир 
много рядко е минавало 
без превалявания от дъжд. 
Да се надяваме, че през 
тази година природата ще 
бъде по-милостива към 
участниците и гостите на 
панаира, тъй като в продъл-
жение на близо месец пре-
ди неговото откриване ва-
ля почти всеки ден.

ване на проекта е ЕТ „ЛИМО–Сашо Събев“. Фирмата 
има опит в консервационните работи на археологически 
разкопки. Тя отговаря за практическото обучение на 
работното място на наетите младежи и от 26 май те 
вече работят на обекта. 

На презентацията присъстваха кметът на общината 
д-р Л. Веселинов, други представители на общинската 
администрация, на Историческия музей и на местни и 
централни медии. Тук беше и г-жа Снежина Славчева, 
директор на дирекция в Областна администрация–Тър-
говище, с чиято помощ проектът е разработен така, че 
да бъде одобрен и да получи финансиране.

РАБОТА ЗА 15 
БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ 
от стр. 1

Ремонтът на покрива започна на 1 юни и се извършва от 
специализирана група към строителната фирма на ЕТ 

„Лимо–Сашо Събев“. Ако времето е благоприятно, очаква се 
работата да приключи за десетина дена.

ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД

На основание чл. 14, т. 1 и глава десета, раздел  от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество
НАРЕЖДАМ:

Да се открие процедура за провеждане на 
неприсъствен конкурс за отдаване под наем за срок 
от 10 години на следните обекти – частна общинска 

собственост:
№ обект адрес площ начален
   (кв. м) месечен
    наем
1.Общински жк „Младост“,
   терен кв. 1 (дърво-
  делски услуги) 15 30 лв.
2. Общински  Гробищен парк 
    терен (производствено 
  помещение) 190 95 лв.
3. Павилион Бул. „България“ 15 30лв.
4. Поземлен  с. Помощица 
    имот кв. 39 кад. № 49
  (дворно място) 1796 16 лв./год.
5. Помещение с. Еленово 
  (търговски обект) 61 67 лв.
6. Помещение с. Еленово 
  (производствено 
  помещение) 38 19 лв.
7. Помещение с. Заветно 
  (търговски обект) 53 58 лв.

Цените са без включен ДДС.
Условия за провеждане на конкурса:
1. Заплащане на определена цена, не по-ниска от 

началната.
2. Запазване предназначението на обекта.
3. Извършване на инвестиции по благоустрояването 

на обекта.
4. Създаване на работни места.
5. Опазване на района от замърсяване.
6. Забрана за пренаемане на обекта.
Конкурсна документация с указания за участие в 

конкурса се закупува от Центъра за административно 
обслужване на граждани при Община–Попово за 15 
лева.

Депозит в размер на началния месечен наем се 
внася в касата на Общината, стая 215, до 17 часа на 
21.06.2005 г.

Оферти за посочените обекти се приемат в стая 208 
до 17 часа на 21.06.2005 г.

До участие в конкурса не се допускат участници, 
които:

- имат задължения по минали и настоящи договорни 
отношения с Община–Попово; 

- не са представили всички необходими документи, 
посочени в конкурсната документация;

- са спечелили търг или конкурс и са отказали да 
сключат договор с Община–Попово.

Конкурсът да се проведе на 22.06.2005 г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО

Д-р Л.Веселинов

Конкретните дейности, 
записани в споразумение-
то, са изключително по 
приложението на Закона за 
местните данъци и такси. 
Те са следните: приемане 
и обработване на декла-
рации, връчване на съоб-
щения и документи, изгот-
вяне на данъчни оценки, 
събиране на касови пла-
щания по данъчни задълже-
ния и за такса „Битови от-
падъци“.

След пълното структури-
ране на звеното в Попово 

Част от участниците в представянето

поетапно ще се възстанови 
и събирането на данъци в 
селата на общината, с цел 
максимално облекчаване 
на живеещите в тях. Зве-
ното ще се обслужва от 
седем щатни бройки. За 
негов ръководител е наз-
начен Недялко Цонев.

Запазени са досегаш-
ните стаи в сградата на 
Общината, в които се из-
вършва обслужване на да-
нъкоплатците, както и ус-
тановеният досега ред за 
работа с граждани и фир-
ми.

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ – 
КЪМ ОБЩИНАТА

от стр. 1

Маруся МИЛУШЕВА 

Васил Мареков, завеж-
дащ Международния от-
дел в Съюза на българ-
ските филмови дейци, и 
режисьорът Стоян Енев 
бяха в Попово на 7  юни. 
Конкретният повод за по-
сещението им този път не 
беше фестивалът за опе-
раторско майсторство, а 
прожекцията на филма 
„Всичко от нулата“ на Ди-
митър Павлов, част от 
инициативата на Съюза 
за промоция на българско 
и европейско кино в кон-
текста на европейската ин-
теграция на България.

Същността на този 
проект, както го представи 
г-н Мареков, е 12 евро-
пейски филма на най-из-
вестните режисьори и 12 
български, избрани от се-
лекционна комисия, да бъ-
дат излъчени пред предим-
но младежка аудитория, 
която се интересува от един 
по-особен поглед върху 
живота. Целта е по този 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
ЦЕННОСТИ 

СА НАШИ ЦЕННОСТИ
интересен и интелиген-
тен начин да се сравнят 
европейските ценности с 
нашите  и гледайки фил-
мите, всеки да направи 
за себе си извода доколко 
споделя или не тези цен-
ности. 

Представянето на фил-
мите е в София и се рад-
ва на голям интерес. Един-
ственият град извън сто-
лицата, в който се реа-
лизира част от проекта, е 
Попово. Идеята на СБФД е 
да последва втори проект, 
чрез който всички филми 
да могат да бъдат показани 
безплатно на още няколко 
места извън София, между 
които задължително ще е 
и нашият град. 

Прожекцията на филма 
„Всичко от нулата“ се съ-
стоя в Дома на културата. 
Всички зрители, предимно 
ученици от поповските 
средни училища,  получиха 
брошури с информация за 
Европейския съюз, подне-
сена синтезирано и достъп-
но. 

Чрез редакцията на  „Местен вестник“
До кмета на община Попово

УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,
Живеем във века на демокрацията – време, улесня-

ващо всекидневието ни. В административния жи-
вот на общината се извършиха много промени за об-
лекчаване живота на обикновения гражданин. Съз-
дадоха се дирекция „Административно, правно и ин-
формационно обслужване“, дирекция „Социално-ико-
номически дейности“, дирекция „Териториално и се-
лищно устройство“ и т.н. съответно с директори, 
главни специалисти, старши специалисти, младши 
специалисти, началник-отдели, главни експерти, 
старши експерти, изпълнители, дежурни и други 
(така пише по многобройните врати в сградата на 
Общината). Данъчната дейност бе отдалечена от 
нас, данъкоплатците, в Търговище. Здравното оси-
гуряване, социалните грижи се „закрепостиха“ в гра-
да. Цялата тази централизация се направи за доб-
рото на средностатистическия гражданин. 

Но така ли е в действителност?
На 7 юни т.г. занесох уведомително писмо от коопера-

цията в с.Медовина, в която работя, в Общината 
относно осигуряване защитни мероприятия, съгласно 
Наредба № 15/2004 за опазване пчелите от отравяне. 
Насочиха ме да отнеса писмото до кметствата, 
граничещи със с.Медовина. В 14 часа бях в с.Славяново. 
Писмото бе прието, но нямаше печат (заключен). В 
14,40 часа – в с.Ковачевец, кметството заключено. В 
15,55 часа – в с.Паламарца, писмото бе заверено след 
плащане на съобщителна такса. В 16,35 часа – в с.По-
сабина.

Дотук изминатите километри са 106, но ще тряб-
ва да отида повторно до селата Славяново и Коваче-
вец. Срочността на писмото се удължава с един ден, 
ако не се случи нещо друго. Кооперацията е угово-
рила срок за работа на вертолета, който ще извър-
ши пръскането на посевите, а и развитието на болес-
тите не се съобразява със затворените админист-
ративни врати в споменатите села.

Днес (сряда, 8 юни) пак тръгвам по мъките за печат 
в с.Славяново и да проверя отворени ли са вратите на 
кметството в с.Ковачевец.

Позволявам си да спомена за още едно ходене по 
мъките през март т.г. Тогава кооперацията наруши 
закона за ДДС, за което бе санкционирана с глоба в 
размер на 0,29 лв. Мъките започнаха с внасянето на 
тези 0,29 лв. На 24 март чаках 5 часа и 21 минути на 
опашка пред вратите на данъчна каса. Не ми дойде ре-
дът. На другия ден се повтори същото. Тогава хванах 
пътя за Търговище и там платих тези 0,29 лв. 

Изводите оставям за читателите.
Стефан СТОЯНОВ, с. Медовина
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Днес в нашето село 

живеят около 680 
души. Населението е сме-
сено – роми, българи, има 
и десетина домакинства 
турци. Хората тук никога 
не са се делили по етничес-
ки признак, налице са доб-
ри междусъседски отно-
шения. Аз съм роден в 
Априлово, обичам селото 
си и най-сериозната при-
чина да се кандидатирам 
за кмет е, че искам да ра-
ботя, доколкото ми стигат 
силите, за неговото възхо-
дящо развитие, за подобря-
ване живота на местното 
население. За мене най-
важното в работата ми като 
кмет е да съм стриктен в 
изпълнение на служебните 
си задължения, да спазвам 
законите, да съм честен в 
отношенията си с хората, 
да им помагам по всяко вре-
ме и с каквото мога, най-
вече на по-възрастните жи-
тели. Особено държа за съз-
даването на добри условия 
за възпитание и образова-

ние на децата, които са бъ-
дещето на селото  и стра-
ната ни.

Още в началото на ман-
дата се заех с хигиенизи-
ране на селището, което, 
честно казано, бе в окаяно 
състояние. Събрахме и из-
хвърлихме около 40 камио-
на с битова смет и други 
отпадъци. Това стана с ак-
тивната помощ на осемте 
човека от временната зае-
тост и тези, които са на со-
циални помощи – около 60 
души. Оправихме и улич-
ното осветление, като под-
менихме повредените 36 
лампи с нови. Съвсем на-

„ИСКАМ ДА 
РАБОТЯ ЗА СЕЛОТО СИ“

КМЕТЪТ НА С. АПРИЛОВО:АНГЕЛ АСЕНОВ е сред най-младите кме-
тове на населени места в общината. Той е 
32-годишен, семеен, с две дъщери, ученички. 
Завършил е селскостопанския техникум в По-
пово. Това е неговият първи мандат, канди-
датурата му е издигната от Движението за 
права и свободи и подкрепена от Българската 
социалистическа партия. Откакто е седнал 
на кметския стол, е изминало около година и 
половина – време, достатъчно за равносметка. 
Какво е сторено със съдействието на кмет-
ството досега в селото, какви са проблемите и 
как се решават, какво предстои да се направи 
до края на мандата – за това споделя кметът 
Ангел Асенов.

скоро монтирахме 96 но-
ви, енергоспестяващи ос-
ветителни тела и всички 
улици са вече добре осве-
тени през тъмната част на 
денонощието. Частично 
ремонтирахме и възстано-
вихме моста над река Чер-
ни Лом в Керчанската ма-
хала. Също така освежих-
ме централната част на се-
лото, като боядисахме ог-
радите, направихме пеше-
ходни пътеки, поставих-
ме нови кошчета за смет. 
Ремонтирахме и възста-
новихме един кладенец 
в Керчанската махала, с 

което улеснихме водопоя 
на животните,  отглеждани 
от повечето хора в селото.

През есента на 2004 го-
дина своевременно раз-
дадохме на хората гор-
ски участъци за снабдя-
ване с дърва за огрев. 
Със съдействието на кмет-
ството бе осигурен товарен 
автомобил за  извозване 
на дървата до домовете 
на хората. Оказахме по-
мощ за извозване и на го-
ривните материали на при-
тежаващите ваучери жи-
тели на селото.

Желаещите възрастни 
хора от Априлово вече 

се ползват от услугите 
на социалния патронаж, 
с което изпълних едно 
от предизборните си обе-
щания. Със съдействие-
то на кметството бе ор-
ганизирано основно по-
чистване на стария хрис-
тиянски гробищен парк. 
Подпомогнахме възраст-
ните хора с по една ка-
ручка дърва, изсечени при 
неговото почистване. На-
правихме нова ограда на 
сегашното християнско 
гробище.

През миналата година 
спечелихме проект за ре-
монт на селското чита-

лище „Хр. Смирненски“. 
Вече успяхме да извър-
шим основен ремонт на 
читалищната сграда и про-
веждаме в нея различни 
мероприятия. Към чита-
лището е създадена фор-
мация „Принцеси“ от уче-
ници от местното учи-
лище „Петър Берон“. Тази 
формация редовно участ-
ва със своя програма във 
всички общоселски тър-
жества, по различни по-
води е канена и в други 
населени места – Попово, 
Опака и селата Марчино, 
Люблен, Светлен.

С активното съдействие 

на секретарката на чита-
лището Л. Зейнунова всич-
ки тържества, чествания 
и празници се организи-
рат на добро ниво. По 
тържествен начин отбеля-
захме вековния юбилей 
на читалище „Хр. Смир-

ненски“, 125 години от 
създаването на училище 
„Петър Берон“, отпраз-
нувахме Осми март и дру-
ги празници. На 7 февруа-
ри 2004 г. възстановихме 
сбора на селото, който не 
се е отбелязвал от десе-
тилетия. С помощта и съ-
действието на спонсора ЕТ 
„Миран“ организирахме 
новогодишно общоселско 
тържество.

Заслужава да се споме-
не, че престъпността на 
територията на с. Априло-
во е намаляла драстично. 
През 2004 година са реги-
стрирани само ограничен 
брой дребни кражби. За 

това принос има най-вече 
добрата съвместна работа 
на кметството с органите 
на полицията.

Както в преобладаващия 
брой селища в страната 
и общината, така и в на-
шето село е висок ръстът 
на безработицата. Тук жи-
веят доста  хора в трудо-
способна възраст, които 
просто няма къде да за-
почнат работа. Работни 
места се разкриват един-
ствено по програмите за 
временна заетост и през 
летно-есенния период, 
когато има нужда от се-
зонни работници. През 

последните години доста 
млади хора от нашето 
село намират препитание 
в чужбина. Засега населе-
нието преживява от дреб-
но земеделие и животно-
въдство. За в бъдеще има-
ме намерение съвместно 
с фирма „Миран“ да на-
правим опит за разкриване 
на шивашки цех, но още 
не се знае кога  ще стане 
това.

В селото имаме два ма-
газина за хранителни сто-
ки, които редовно се зареж-
дат с продукти от първа 
необходимост. Не същест-
вуват проблеми и със снаб-
дяването с хляб, който се 
доставя от Попово.

Може да се каже, че во-
доснабдяването в селото 
ни е добро. През лятото 
обаче има моменти, когато 
водата не достига, и тогава 
се налага преминаване 
към режимно подаване на 

питейна вода. С помощта 
на хората от временната зае-
тост са почистени всички 
каптажи, сега правим една 
шахта за поддържане на 
селската  водопроводната 
система. 

Какво предстои да се из-
върши в селото до края на 
мандата?

Предвиждаме да бъде 
извършен ремонт на мю-
сюлманските гробища – 
ще се огради терена, ще 
се ремонтира ритуалната 
сграда.

Планирали бяхме да 
направим и поставим в 
централната част на се-

лото нови скамейки. Те 
са вече готови, остава са-
мо да се боядисат. Ще из-
градим и една нова чеш-
ма на територията на с. 
Априлово. С цел осигуря-
ване покритие на мобил-
ните телефони в района, на 
покрива на читалищната 
сграда в близко време 
ще бъде монтирана една 
телефонна клетка.   

И занапред редовното 
почистване на улиците и 
хигиенизирането на селото 
ще е сред постоянните ми 
задължения като стопа-
нин на селото. Сред прио-
ритетите в кметската ра-
бота ще продължава да бъ-
де също опазването на до-
брия обществен ред, оси-
гуряване  сигурност и спо-
койствието на живеещите 
тук хора.

Записа Кирил ЖЕЧЕВ     

ОБЩИНА–ПОПОВО
На основание т. 3 от Решение № 60/19.05.2005 г. на ОбС–Попово и 

Заповед №361/02.06.2005 г. на кмета на общината,

ОБЯВЯВА:

1. Открива процедура за избор на лицензиран оценител чрез открит конкурс 
за изготвяне на правен анализ, приватизационна оценка и информационен 
меморандум за приватизация на 100% от дяловете на общинско дружество 
„Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД–Попово, чрез публично оповестен 
конкурс.

2. В конкурса могат да участват лицензирани оценители, притежаващи лиценз 
за изготвяне на оценки на цели предприятия.

3. Срок за закупуване на правилата за провеждане на конкурса – до 01.07.2005 г. 
4. Цена на правилата за провеждане на конкурса – 30 лв., които се внасят 

в касата или по банков път в ОББ–Попово с-ка 5011508137, б.к. 20085035, а 
документите се получават от стая 209 на Общината.

5. Срок за подаване на предложенията за конкурса – до 15.07.2005 г., в стая 
209 на Общината.

6. Конкурсът ще се проведе на 18.07.2005 г. от 14 часа в Заседателната зала 
на Общината.
За по-подробна информация относно конкурса – на тел. 0608/40 209 или 
GSM 088 9 922 200  – г-н Димитров, а за Дружеството – на тел. 0608/22 173 

или GSM 088 8 903 826 – г-жа Николаева. 

КОМИСИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРСА 

Ремонтираната и боядисана читалищна сграда в центъра на селото. 

Възстановеният и почистен кладенец вече се използва за водопой на животните.
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Днес в регион като Тър-
говищкия с все по-голяма 
сила ми се задава въпро-
сът: защо хората гласуват 
традиционно за ДПС и 
БСП? И още в началото ще 
кажа, че това не е съвсем 
така. 

На изборите за народни 
представители през 
2001 година 23 350 души 
са гласували за НДСВ – 
близо 30% – най-добро 
постижение (32% в 
Търговищка община и 36% 
в Поповска), 22 017 души 
за ДПС – 27% – втори ре-
зултат, и 14100 гласа за 
БСП – трето постижение. 

Веднага след изборите 
Районната избирателна 
комисия е обявила за из-
брани двама народни пред-
ставители от НДСВ и по 
един за ДПС и БСП. Но 
резултатите са променени 

ПОПОВО – ЕДИН ЧИСТО БЪЛГАРСКИ 
ГРАД, СЕ ОКАЗВА  ДВОЙНО 

ИЗОЛИРАН И ОЩЕТЕН. ЗАЩО?
ТОШО ПЕЙКОВ – доктор по социология, водач на листата на НДСВ за 

Търговищки многомандатен избирателен район

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ 
ЗА СЕМЕЙСТВОТО

• Въвеждане на елементи 
на семейно подоходно об-
лагане от 2006 година чрез 
намаляване на дължимия от 
родителите годишен данък:

с едно дете – с 300 лв.;
с две деца – с 600 лв.;
с три деца – с 900 лв.
• Въвеждане на пълно 

семейно подоходно облага-
не до края на мандата.

• Поемане от държавата 
на част от жилищните кре-
дити за млади семейства, 
ако в период до 5 години 
от сключването на граж-
дански брак имат две деца, 
които отглеждат в семейна 
среда.

• За всички деца от 8 
месеца до 6-годишна въз-
раст, в чиито семейства 
доходите са под минимал-
ната работна заплата, дър-
жавата ще поеме изцяло 
издръжката в детски ясли 
и градини.

СОЦИАЛНА 
ПОЛИТИКА

• 20% увеличение на 
бюджетните заплати от 1 
януари 2006 г.;

• Минимална заплата 
през 2009 г. – 270 лв., сред-
на – 600 лв.;

• Минимална пенсия – 
от 57 лв. през 2005 г. до 

КОМФОРТ НА СУПЕРЦЕНА!
Уважаеми съграждани,
„Газоснабдяване–Попово“ АД ви поздравява с празника на град Попово! Нашият 

град е един от 29-те газифицирани града в страната. Природният газ е екологично 
чист, висококалоричен и напълно безопасен в бита. Нека дадем възможност на 
нашите деца да живеят в един по-чист, по-красив град.

Само в периода 6–30 юни 2005 г. вие имате шанса да внесете уют и топлина в 
домовете си при следните облекчения:

• 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;
През месец юни всички поповчани могат да се възползват и от намаленията на 

газовите котли с марка „ARISTON“.
Модели:
• UNO 24 MFFI – отстъпка 7,5%;
• MICROGENUS PLUS 24 MFFI – отстъпка 10%;
• MICROGENUS PLUS 28 MFFI – отстъпка 10%;
• MICROGENUS PLUS 31 MFFI – отстъпка 10%;
• T2 – отстъпка 10%.
Също така всеки закупил газов котел с марка „RADIANT“ получава подарък 

седмичен програмируем термостат Milux!

АКО ИСКАТЕ СПОКОЙСТВИЕ И УЮТ ЗА ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО,
АКО ЖЕЛАЕТЕ ИКОНОМИИ,

АКО ИСКАТЕ ДА УПРАВЛЯВАТЕ СЕМЕЙНИЯ БЮДЖЕТ – 
ИЗБЕРЕТЕ ПРИРОДНИЯ ГАЗ!

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

159 лв. през 2009 г.;
• Социална пенсия – от 

60 лв. през 2005 г. до 95 лв. 
през 2009 г.;

• Социална помощ за де-
ца – от 20 лв. през 2005 г. 
до 48 лв. през 2009 г.

• Плавно премахване та-
вана на пенсиите;

• Създаване на фонд за по-
вишаване на пенсиите със 
средства от приватизация-
та;

• Разкриване на 240 000 
работни места;

• Безплатни детски яс-
ли и градини за деца от се-
мейства с месечен доход 
под 150 лв. на човек.

ОБРАЗОВАНИЕ

• Задължително образо-
вание, платено от държа-
вата до 16-годишна въз-
раст; осигуряване на без-
платни учебници и без-
платни закуски до 16-го-
дишна възраст, субсидира-
не на транспортните разхо-
ди на ученици и учители, 
възстановяване на вакан-
ционния отдих, спорта и 
извънкласните форми;

• Минимална учителска 
заплата – не по-ниска от 
средната в обществения 
сектор;

• Въвеждане на статут 
„защитени“ за училища с 
особено национално и ре-
гионално значение;

(поради вливане към ДПС 
на гласове по Д`Онт) на 
2:1:1 в полза на ДПС. 
Така, при повече от 51% 
българско население в об-
ластта срещу около 40% 
турско, ДПС получава 
властта в областната уп-
рава и постепенно, бла-
годарение на неопитност и 
излишна добронамереност 
от страна на партия НДСВ, 
в региона завзема всички 
територии. Попово – един 
чисто български град, се 
оказва  двойно изолиран и 
ощетен.

ДОСТОЙНИ 
БЪЛГАРСКИ 

ГРАЖДАНИ, НЕЩАТА 
СА ПОПРАВИМИ, НО 

НЕЩАТА ТРЯБВА 
ДА ПОПРАВИМ 

ВСИЧКИ НИЕ, ИЗБИ-

КОАЛИЦИЯ „ЗА БЪЛГАРИЯ“ – ЗА 
СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ

РАТЕЛИТЕ – И ТОВА 
ЩЕ СТАНЕ, АКО ГЛА-

СУВАМЕ ЗА КАН-
ДИДАТИТЕ НА МО-

ДЕРНИ, НЕОРИЕНТАЛ-
СКИ, ЕВРОПЕЙСКИ, 

ДЕМОКРАТИЧНИ 
ПАРТИИ.

Държа на това, че Бълга-
рия е еднонационална дър-
жава с етническо, рели-
гиозно и езиково разнооб-
разие. Че членове на бъл-
гарската нация са всички 
нейни граждани. Българ-
ският национален идеал 
е възвишена мечта на на-
шите членове. Вярвам, че в 
обединена Европа, без гра-
ници, ще се създаде усло-
вие за духовно и стопанско 
обединяване на всички бъл-
гари, за културно възраж-
дане на българската нация 
на Балканите.

УВАЖАЕМИ 
ЧЛЕНОВЕ НА ЦИК,

Протестираме срещу го-
рецитираното решение 
на Районната избирател-
на комисия–Търговище 
и обжалваме това незако-
носъобразно решение в 
срок с молба да го отме-
ните и да разпоредите акт 
срещу извършилите нару-
шението лица.

Обжалваното от нас ре-
шение е гавра със Закона. 
Защото: РИК намира, че 
е налице нарушение на 
Закона за избиране на на-
родни представители, 
разполага с данни кои 
са нарушителите на зако-
на, а в същото време ре-
шава, че не трябва да се 
издава акт срещу законо-
нарушителите – членове 
и активисти на ДПС. Как-
во право и какъв морал 
изповядват някои чле-
новете на РИК–Търго-
вище, за да вземат такова 
противоправно решение?

Членовете на РИК са 
установили, че кметът на 
кметството в село Треска-
вец, община Антоново, 
област Търговище – Иса 
Мустафов, не е издавал 
заповед къде могат да 

бъдат поставяни предиз-
борни агитационни мате-
риали от партиите и коа-
лициите. Това е първото 
нарушение на Закона, 
което следва да се санкцио-
нира. Установено е, че 
на 4 юни 2005 г. от акти-
висти на ДПС, в присъст-
вието на кмета, са били 
поставени флагове и аги-

• Финансова децентра-
лизация: основната част от 
финансовите средства се 
управлява от училищата;

• Студентско кредитиране;
• Възстановяване на на-

ционалната система за не-
прекъсната квалификация 
и обвързването º с учи-
телската кариера.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

• Възстановяване на учи-
лищното здравеопазване;

• Запазване размера на 
здравната вноска;

• Поемане на част от скъ-
поструващите лекарства и 
операции чрез фонд на дър-
жавна здравна солидарност;

• Право на избор на двама 
лични лекари; премахване 
на потребителските так-
си; свободен достъп до ня-
колко специалисти (тера-
певт, педиатър, гинеколог, 
невролог, офтамолог, УНГ);

• Прилагане на принципа 
„парите вървят с пациента“, 
което означава електронно 
здравеопазване и заплаща-
не с лична дебитна карта 
във всички здравни заве-
дения, като средствата се 
предоставят от осигури-
телната система;

• Гарантирано от държа-
вата майчино и детско 
здравеопазване;

• Гарантирана здравна 
профилактика.

тационни материали на 
ДПС на входа на действа-
щото българско начално 
училище в с. Трескавец. В 
двора на същото училище 
на същата дата с участието 
на кмета се пие алкохол и 
се пирува под звуците на 
ориенталска музика, зву-
чаща от тонколони, раз-
положени на площадката 

На 4 юни 2005 г. в РИК–Търговище е постъпила жалба от г-н Тошо Пейков 
срещу поставените на фасадата на училището в с.Трескавец агитационни 
плакати и знамена със символите на Движението за права и свободи и надписи: 
„ДПС – община Антоново“, „ДПС – област Търговище“ и на голям турскосин 
транспарант – „ДПС – мост към Европа“. Отделно цялото село, както и 
съседните са били облепени с образа на водача на ДПС Ахмед Демир Доган – 
„големия европейски политик“, а всички плакати на другите участници в 
изборите са били скъсани. В двора на българското училище, като върху някоя 
турска екстеритория, са били разположени импровизирани маси, около които 
веселяци си организирали запивка. Нарушавайки закона за изборите, РИК 
е отхвърлил жалбата. Смятаме, че област Търговище е част от България 
и законите важат за всички. За да знаят гражданите какво става в РИК, 
поместваме текста на жалбата.

пред входната врата на 
българското училище. Ня-
ма спор, че кметът Иса 
Мустафов е участвал лич-
но в това грандиозно нару-
шение на нравствения и на 
материалния закон.

Узнахме, че упълномо-
щени членове на РИК–Тър-
говище са разпитали при-
съствалия на този срамен 

инцидент инж. Панайот 
Абаджимаринов, който е 
потвърдил присъствието 
на кмета Мустафов на 
„другарското тържество“ 
в двора на училището.

Въпреки всички устано-
вени факти и доказа-
телства, Районната изби-
рателна комисия–Търго-
вище е постановила реше-

ние да не се съставя акт 
за нарушение. Очевидно 
това решение е незако-
носъобразно и следва да 
се отмени.

7 юни 2005 г.,  
гр. Търговище 

Тошо Пейков

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА РИК–ТЪРГОВИЩЕ,
ОТМЕНЕТЕ ВАШЕТО ПРОТИВОПРАВНО И НЕМОРАЛНО РЕШЕНИЕ!

Чрез Районната избирателна комисия–Търговище
До Централната избирателна комисия–София

ЖАЛБА
от ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ – председател на районния 

предизборен щаб на НДСВ–Търговище,  
гр. Търговище, ул. „Кюстенджа“ № 13

срещу:  решение № 45/06.06.2005 г. на РИК–Търговище
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МИНИСТЕРСТВО НА                ПРОГРАМА  
ТРУДА И СОЦИАЛНАТА               НА ООН

   ПОЛИТИКА                ЗА РАЗВИТИЕ

ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“
управляван от Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на 

ПРООН и изпълняван от Община–Попово,

ОБЯВЯВА КОНКУРС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО  

за изпълнение на строителни и монтажни работи по одобрени проекти за обекти:

• Ремонт на крайречен парк до хотел „Антола“–Попово
• Изграждане на лапидариум с детска площадка около Исторически музей–Попово

Конкурсни документи могат да бъдат закупени от 09.06.2005 г. на адрес: гр. Попово,  
пл. „Александър Стамболийски“ № 1, стая 307, срещу платени 36 лв. на касата на Общината.

Краен срок за приемане на офертите – до 12 часа на 22.06.2005 г., в стая 307 на Общината 
на адрес: Община–Попово, пл.„Александър Стамболийски“ № 1.

Предложенията ще бъдат отворени в 13 часа на същата дата в заседателната зала на 
Община–Попово.

Всички участници са поканени да присъстват на отварянето на пликовете с офертите. 
За допълнителни разяснения по конкурсните изисквания всички участници се поканват 

на среща, която ще се състои от 11 часа на 15.06.2005 г. в заседателната зала на Община–
Попово.

За допълнителна информация:  Ганка Николова, тел. 0608/2 36 87
и РЗИП–Русе, Станка Теофилова, тел. 082/822 396

ДО ЕВЕРЕСТ 

БЕЗ КИСЛОРОД

АЛПИНИСТЪТ ДОЙЧИН БОЯНОВ В ПОПОВО Дойчин Боянов е първият български алпинист, 
покорил връх  Еверест (8848 м) без кислород. На 2 юни, 
ден след като навърши 29 години и година след големия 
му спортен успех, той беше гост на Попово. Доведе 
го кандидатът за народен представител и водач на 
листата на НДСВ за нашия район Тошо Пейков. 
Движение „Оборище“ и НДСВ безрезервно подкрепят 
големия наш алпинист, развял българското знаме 
на най-високата точка на Земята. Те подпомагат 
и следващото му смело начинание – покоряването 
на най-красивия, но най-труден за изкачване връх 
К2 (8 611 м), втори по височина в света, отново без 
кислородна маска. 

Чрез десетки диапози-
тиви и живия разказ на 
Дойчин присъстващите на 
срещата в Попово успяха 
да се запознаят с начина, 
по който протича един та-
къв тежък поход към вър-
ха, усетиха величието и 
безпощадната сила на при-
родата, но и висотата на 
човешкия дух в момент на 
изпитание.  

Експедицията през 2004 
година е посветена на 20-
годишнината от първото 
българско изкачване на 
Еверест. Спортно-техни-
ческата º цел е покорява-
нето на върха без кисло-
род. Подборът на съста-
ва º е между 114 алпи-
нисти. Един от най-мла-
дите в десетчленния екип 
е Дойчин Боянов. Ръко-
водител е Методи Са-
вов, качил Еверест преди 
две десетилетия, остана-
лите в групата са д-р Ка-
лина Сълова, Цвета Ми-
шева, Иван Вълчев, Ни-
колай Петков, Петко То-
тев, Иван Темелков, Ста-
нимир Желязков и Хрис-
то Христов, който загина 
в ледената стихия. Един-
ствен Дойчин прави рис-
кован опит да го открие, 
след като той не се завръ-
ща в базовия лагер под 
върха, за съжаление – без-
успешен.

Решаващите и най-труд-
ни моменти за експеди-
цията са, когато част от 
групата успява да изкачи 
заветния връх. Ето редове 
от личния дневник на Дой-
чин, където са описани те-
зи върховни моменти на 
човешката воля, на болката 
и неосъзнатата гордост, че 
си постигнал целта си въ-
преки всичко:

„20 май, четвъртък
00,00 часа – с Ицо из-

лизаме от палатката. Дви-
жим се много трудно. По-
чиваме през няколко крач-
ки. Не можем да намерим 
началото на маршрута 
от лагера. Виждаме пред 
нас светлинки. От една 

палатка излиза мъж и ни 
посочва пътя. Тръгваме 
по парапета. Скоро след 
нас тръгват около 20 но-
ви светлинки и 20 нови на-
дежди за върха. Всички 
те са с кислород и ни на-
стигат бързо. Има само 
един тип, който се движи 
с шерпа си, а той му носи 
раница с всичко, може би 
и кислород за всеки случай. 
Христо е вече назад сред 
другите светлинки. Мар-
шрутът е обезопасен на 
места с въжета по-под-
ходящи за простор.

•••
Челникът ми осветява 

от време на време по ня-
кой труп, останал по 
маршрута. Това много 
ме депресира, но продъл-
жавам. Преди опасните 
участъци шерпите дърпа-
ха своите клиенти и чакаха 
някой друг да мине първи. 
В тъмното ми се случи два 
пъти да мина като първи 
такива места, въпреки 
че бях без кислород. Ко-
гато в светлата част на 
деня отново минавах от-
там, видях какви огром-
ни пропасти зееха всъщ-
ност.

•••
Второ стъпало се оказа 

сериозно препятствие по 
пътя към върха. Докато 
се стигне до мястото с 
прочутата стълба, се ми-
нава по траверс с диагонал-
ни гладки плочи, където 
свободното минаване е 
под въпрос. Достигаме до 
два огромни камъка един 
над друг, където разчитам 
повече на изгнилите въ-
жета, отколкото на кате-
рачните си възможности. 
Това е и пасажът преди 
прочутата стълба. Тук 
основен проблем е, че при 
много мераклии за върха 
понякога се чака с часове, 
докато минеш. Това може 
да се окаже гибелно пре-
димно за амбициите за 
без кислород. Аз извадих 
огромен късмет, защото 
бях трети и почти не съм 
чакал за преминаване.

•••
 Второ съпало, 8680 м, 

20 май 2004 г. 
•••
След Второ стъпало 

технически участъци ня-
ма, освен ако не си ги съз-
даде човек сам, както на-
правих аз. 

•••
След Второ стъпало се 

движех първи и това бе-
ше основна моя грешка. 
Не бях видял трасирания 
маршрут с парапети и 
тръгнах право с рогата 
напред. Един шерп викаше 
високо над мене, че влизам 
в капан. И аз тогава раз-
брах, че зад мене вече 
няма никой и се намирам 
в снежно и лавиноопасно 
поле. Подсичах Трето стъ-
пало отдясно, където сне-
гът пращеше и заплаш-
ваше да ме разходи из Го-
лемия кулоар.

•••
Много енергия и притес-

нения изхабих, докато ус-
пея да се докопам до вер-
ния път.

Пред мене беше вър-
ховата пирамида на Еве-
рест. Трябваше да измина 
само около стотина мет-
ра денивелация, но може 
би най-трудните в жи-
вота ми. Тук беше наис-
тина нечовешки тежко. 

Почивах през няколко мет-
ра. Движех се много бав-
но и се стараех да не се 
изразходвам докрай, а пре-
ди това да раздишам. Мис-
ля, че това беше вярната 
формула за успеха на мое-
то изкачване. 

•••
След вертикалната част 

от снежния триъгълник 
се излиза под малка сте-
ничка. Тук маршрутът 
продължава вдясно. Беше 
вече изгряло слънцето и 

нищо не можеше да убегне 
от зрението ми. Точно на 
пътя, на самия парапет, 
висеше на осигуровката си 
нов труп. Зловеща гледка, 
която убива всякакво же-
лание да продължиш. Ос-
тавя под съмнение дори 
смисъла на цялата дей-
ност.

Започнах да мисля дълго 
за всяко мое движение. 
Движех се по старите и 
скъсани от вятъра и ска-
лите въжета още около 
100 метра. След това 
маршрутът завива вляво, 
като се качва на 10 метра 
височина и продължава 
успоредно в обратната 
посока. След 30–40 метра 
ме извежда на снежното 
поле с връхна точка 30 
метра над нас. Оттам 
се спускам пет метра, за 
да се изкача отново на 
снежна чука, откъдето се 

вижда върхът.
•••
След като преодолях по-

редната снежна куличка, 
ми оставаха не повече от 
10 крачки до най-високото 
място на планетата.

•••
Бавно и равномерно из-

минах това разстояние и 
вече наистина имаше само 
надолу. Тук бяха пет-шест 
човека шерпи, американец 
и портретът на Далай 
Лама. Тук беше и най-ви-

сокото бунище в света. 
Всеки беше донесъл по не-
що символично дотук и 
мястото беше изпъстрено 
с разни джунджурии.

Легнах по корем, амери-
канецът започна да ме ту-
па с поздрави по гърба. 
Дадох му моя фотоапарат 
„Смена-Символ“ и той ме 
засне заедно с целия този 
боклук. После, разбира се – 
снимка със знамето и фир-
меното лого на „Мобил-
Свят“.

Голямо нещастие е, ко-
гато човек се изкачи тук 
и не вижда никаква па-
норама заради мъглата.

На върха завързах бъл-
гарското знаме и оста-
вих три иконки – на све-
ти Иван Рилски, на света 
Богородица и Исус Хрис-
тос.

•••
Часът на стъпването 

ми на върха беше 9,20 ки-
тайско време (14,20 со-
фийско).

На върха стоях не повече 
от 20 минути и започнах 
може би най-важната 
част от изкачването на 
върха – слизането. В края 
на първата снежна част 
видях от скалите да излиза 
Николай. Поздравихме се и 
се разминахме. 

•••
На местата, където бях 

виждал трупове, се опит-
вах да не гледам в тях, 
защото запомнях дребни 
детайли, които после при-
тесняваха съзнанието ми.

•••
Дишах много трудно, 

имах май проблеми с дро-
бовете и спирах да раз-
дишвам през четири-пет 
крачки.

На Трето стъпало срещ-
нах Христо. Беше на па-
рапета и ме поздрави с 
изкачването. Сигурно е 
било към 11 часа. Оплаках 
му се от дишането и той 
ми предложи лекарство, 
което е скрил с част от 
багажа си преди Стъпа-
лото, в камъните. Реших, 
че най-доброто лекарство 
за мене е да слизам бързо 
надолу, и му отказах. По-
желах му успех и тръгнах 
по пътя си. Продължавах 
да се движа много труд-
но и на места дори се пре-
доверявах на парапетите, 
като увисвах.

•••
В лагера пристигнах в 15 

часа и веднага се търколих 
да почивам. Започвах да 

осъзнавам, че току-що бях 
качил Еверест. Николай 
се появи към 17. Каза, че 
кислородът му е свършил 
и едва се е прибрал. После 
двамата сме задрямали. 
Нямахме сили дори да си 
направим течности.“

От 5 юли до 15 август 
2005 година Дойчин заед-
но с Иван Темелков, Боян 
Петров и четирима пол-
ски колеги ще щурмуват 
8-хилядника К2 без кис-
лород. Това е изключи-
телно трудна цел – от пър-
вото покоряване на върха 
през 1954 година досега 
той е бил превзет само 
от 150 алпинисти срещу 
2000, стъпили на Еверест. 
Затова горещо му желаем 
да успее. Дано отново за-
радва България с поред-
ния си спортен подвиг и се 
завърне жив и здрав! 

Тошо Пейков, който също е алпинист, представи своя приятел Дойчин Боянов 
на поповчани и се включи в разговора за силата на човешкия дух и воля, 

необходими в устрема на човека  да премерва сили с природата.
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ВОЛЕЙБОЛ

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

С мач между отборите на „Агроелит“ (Макариопол-
ско) и Овчарово завърши областното първенство по фут-
бол – сезон 2004–2005. 

След като в полуфиналните мачове „Агроелит“ след 
един истински голов трилър се наложи над „Боровец“ 
(Търговище) с 6:5, а Овчарово спечели с класическото 
3:0 срещу „Тузлушка слава“ (Антоново), двата отбора 
застанаха един срещу друг, за да излъчат крайния по-
бедител в първенството.

След пълно териториално и игрово превъзходство, 
пред повече от 400 зрители, купата на победител в пър-
венството вдигна отборът на Овчарово, който се на-
ложи с убедителното 4:0, след голове на: Д.Кирилов 
(дузпа), З.Османов, Ал. Миланов и Исл. Джошкун, а в 
50 минута Османов пропусна да реализира и дузпа.

ЗАВЪРШИ ОБЛАСТНОТО 
ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ

След мача бяха наградени и призьорите в първенството.
Голмайстор стана Стоян Младенов („Боровец“) с 25 

гола, следван от Илиян Янев („Боровец“) и Б. Бекиров 
(„Овчарово“) с по 19 гола.

Приза за най-добър вратар спечели Мирослав Ган-
чев („Овчарово“) с 9 допуснати гола. Най-резултатно 
бе нападението на „Овчарово“ със 101 гола. Овча-
ровските футболисти са и с най-много победи – 19 от 
20 изиграни мача, най-добра защита – 9 допуснати го-
ла, и са единственият отбор, който не е познал вкуса 
на загубата през изминалото първенство. Наградата 
за феърплей спечели отборът на ФК „Орел“ (Раздел-
ци). Наградите бяха връчени от председателят на ОС 
на БФС г-н В.Дойчинов и председателите на комисиите 
към Областния съвет на БФС.

   

Двадесет състезатели 
от Шумен и Търговище 
уважиха усилията на орга-
низаторите на проявата – 
Ивайло Пасков от Търго-
вище и Константин Тер-
зийски от Шумен – на 
първото състезание за се-
зона по спортен риболов 
на язовира край с. Овча-
рово. По регламент състе-
зателите имаха право са-
мо на по една въдица и 8 
кг подхранка, която тряб-
ваше да хвърлят в опре-
делените им коридори в 
първите 10 минути на три-
часовото състезателно вре-
ме по правилник. Най-до-
бър резултат даде Митко 

СПОРТЕН РИБОЛОВ
Люцканов от Шумен с 
улов от 3,200 кг. На второ 
място – с 2,750 кг – се на-
реди Ивайло Пасков от 
Търговище, а трети – с 
1,500 кг – остана Бойко 
Илиев също от Търговище. 
Организаторите на проя-
вата са амбицирани в най-
близко време да проведат 
състезание на един от язо-
вирите край Търговище, 
в което да вземат участие 
и състезатели от Северо-
източна България, като ще 
направят необходимата 
заявка проявата да бъде 
включена в календара на 
Националния шампионат 
по спортен риболов.

Седемдесет състезател-
ки от пет клуба на страната, 
сред които и отборът на 
СК „Светкавица–Поляни-
ца“, взеха участие в меж-
дународния турнир „Звез-
дички“ за 6-, 7- и 8-годиш-
ни деца. Най-добре от въз-
питаничките на треньор-

КУПА И ПЪЛЕН 
КОМПЛЕКТ МЕДАЛИ 
ЗА „СВЕТКАВИЦА–
ПОЛЯНИЦА“

ките Адриана Кирилова 
и Галина Йорданова се 
представи ансамбълът в 
състав: Изел Ибрямова, 
Светлана Калинова, Не-
вена Стоянова и Ради-
на Веселинова във възрас-
товата група на 7-годиш-
ните, които след двете си 
изпълнения – без уред и 
с топка, получиха най-ви-
соки оценки и завоюваха 
купата и медалите за пър-
вото място. 

Успешното представяне 
продължи и при 8-годиш-
ните, където ансамбълът в 
състав: Анелия Живкова, 
Елиза Пламенова, Мелис 
Мустафова, Никол Вален-
тинова, Мария Йорданис 
и Хюлия Медиханова спе-
чели бронзовите медали. 
В индивидуалната надпре-
вара представителката на 
клуба Виктория Галинова 
завоюва сребърен медал, 
като пропусна пред себе си 
единствено победителката 
Стефани Николова от 
„Елегант“–Плевен.

Катерина РУСЕВА

Волейболистките от въз-
растовата група до 13 го-
дини на ВК „Черноломец 
Попово–98“ се класираха 
за финалите на държавно-
то първенство. Това стана, 
след като те заеха второто 
място в таблицата за кла-
сиране на отборите в ре-
гион „Добруджа“ и след 
разглеждане на подадените 
протестни молби срещу раз-
пределянето на квотите.

Проблемите възникнаха, 
когато стана ясно, че от 
регион „Добруджа“ за фи-
налите се класира само 
един от четиринадесетте 

МОМИЧЕТАТА НА 
„ЧЕРНОЛОМЕЦ 
ПОПОВО–98“ – 
НА ФИНАЛ

отбора, докато от регион 
„София“ се класират чети-
ри състава от общо шест. 
Така след преразглеждане 
на правилата за провежда-
не на финалния турнир в 
него се допусна участие и 
на втория отбор от регион 
„Добруджа“ – поповския 
„Черноломец“. 

Финалните срещи ще се 
проведат от 21 до 24 юни. 
Поповските момичета  са 
в една група с отборите на 
ЦСКА–София, „Локомо-
тив“–София, „Бдин“–Ви-
дин, „Пазарджик“ и „Етро-
поле“. Мачовете ще се иг-
раят в зала „Червено зна-
ме“ на ВК  „ЦСКА“.

ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД № 373/06.06.2005 г.

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обезопасяване на открити 
водни площи и борбата с водния травматизъм.

На основание Наредба за водоспасителната дейност 
и обезопасяването на водните площи, публикувана в 
ДВ, бр.65 от 31.07.1996 г. и приета с Постановление 
на Министерския съвет № 182 от 24.07.1996 г., с цел 
осигуряване на мерки за безопасност в местата за 

къпане и плуване в община Попово,
НАРЕЖДАМ:

1. Определям комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ – Владимир Иванов – заместник-

кмет на община Попово
и членове – Даринка Парашкевова – главен експерт 
в отдел „Образование“, Павлинка Колева – старши 
специалист в отдел „Управление на общинската соб-
ственост“, Родинка Русева – секретар на ОбК на 
БЧК, Ивелин Георгиев – представител на РИОКОЗ–
Попово, старши лейтенант Иван Александров – пред-
ставител на РПУ, Илия Нойков – началник на „На-

поителни системи“–район Попово, Юри Антонов – 
представител на ЛРД
със задача да организира и контролира работата по 
водноспасителната дейност в общината и осигур-
ява обезопасяването на водните площи.

2. Забранявам къпането във всички открити водни 
басейни, изградени на територията на община Попо-
во, които не са наблюдавани от специалисти по водно 
спасяване.

3. Собствениците и наемателите на язовири и други 
открити водни площи НЕЗАБАВНО да поставят 
обозначителни знаци и табели с надпис „КЪПАНЕТО 
ЗАБРАНЕНО“ и да упражняват контрол за спазване 
на забраната.

4. ОбК на БЧК и МБАЛ–Попово да организират и 
проведат обучение на всички лекари и медицински 
сестри, които ще обслужват ученическите и средно-
школските лагери, почивни станции по Черноморие-
то, чрез опреснителен курс по въпросите на спешната 
реанимация.

5. Ръководелят на РИОКОЗ съвместно с „Общинска 
собственост“ в Общината да осигурят извършването 
на профилактичен преглед на всички водни обекти, 
които ще се ползуват за къпане и воден спорт, и да 
издадат конкретни предписания за отстраняване на 
констатираните нередности. Определените за къпане 
и плуване места да се обозначат, като се ограничат 
във водата с плаващи знаци – шамандури, въжета.

6. Представителят на Ловно-рибарското дружество 
да осигури обучението на надзирателите по водоспа-
сителен минимум.

7. Началникът на РПУ да осигури пълно взаимо-
действие с ОбК на БЧК за оказване на помощ при 
инциденти, анкетиране и подвеждане под отговорност 
на виновните лица.

8. ОбК на БЧК да организира и проведе курс за пра-
воспособни водни спасители.

9. Главният експерт в отдел „Образование“ да орга-
низира до 15 юни 2005 г. курс за обучението на уче-
ници от общината по програмата „Водоспасителен 
минимум“.

10. ОбК на БЧК да оказва съдействие и методична 
помощ на ведомствата и организациите при изпъл-
нението на настоящата заповед.

11. Всички изкопни работи, предназначени за строи-
телство или отстраняване на аварии с възможност за 
напълване с вода, да се обезопасят от извършващите 
строителните работи ведомства и организации.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на 
Общинската комисия по водно спасяване, членовете 
на която имат право да съставят актове за неизпъл-
нение на Заповедта и Правилника за организация на 
водоспасителната дейност, съгласно чл.41 от ЗАНН и 
чл.99 и 101 от Закона за народното здраве.

Настоящата ми Заповед да се доведе до знанието на 
всички контролни органи, кметствата, собственици и 
наематели на открити водни площи и населението на 
общината чрез средствата за масово осведомяване.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 
Д-Р Л.ВЕСЕЛИНОВ

СКРЪБНА ВЕСТ
На 29 май 2005 г. почина

ТОДОР ДЖАМБАЗОВ
(1916–2005)

бивш командир на Поповския партизански отряд
Той ще остане завинаги в сърцата на хората от 

Поповския край, с които е работил
и които го познават.

Поклон пред паметта му! 
Общински съвет на БСП и 

Български антифашистки съюз–Попово

СКРЪБНА ВЕСТ
На 3 юни 2005 г. завинаги ни напусна

НЕШКО ГЕОРГИЕВ 
ВЪЛЧЕВ

кмет на с. Светлен 
Общинският съвет на БСП–Попово се 

прекланя пред човека, заемал достойно 
място в нашите редици. Твоето място 

остава завинаги празно при нас.
Поклон пред светлата ти памет!

От Общински съвет на БСП–Попово
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19.30 bTV новините

  8.00 Телепазарен прозорец
  8.15 Дисни!
  9.00 Избори 2005
  9.10 За животните – с любов
  9.40 Ала-бала
10.10 „Котаракът робот“
11.00 Памет българска: 
 „1878 г.  – Десантът 
 пред Свищов”
11.55 Избори 2005
12.00 По света и у нас
12.20 Документален филм: 
 „Мъжете от площад 
 „Македония“
12.50 Минута е много
13.40 Знаци по пътя: 
 Ичко Лазаров
14.10 Атлас: „Богатият бряг – 
 Коста Рика“
14.40 Суматоха
15.10 „Турбо рейнджъри“ 
 (САЩ, 1997)
16.55 Хит минус едно
17.45 Европейско първен-
 ство по художествена 
 гимнастика
19.30 Документален филм: 
 „Високо над нас“, 7 еп.
19.55 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Избори 2005
20.35 Спорт
20.45 Избори 2005
20.50 Кинопарад: 
 „Скорост 2“ (САЩ)
22.55 Избори 2005
23.05 Рекламна пауза
23.35 По света и у нас
23.45 София мотор шоу 2005
23.50 Трето полувреме 
   0.40 Джазтайм
   1.10 „Ураган“ (САЩ, 1999)
   2.40 Суматоха (п)
   3.10 Памет българска (п)
   4.05 Документален филм
   4.30 Хит минус едно (п)
   5.20 Видеоклипове
   5.40 „Ураган“ (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 12 юни

  7.10 Бразди
  7.40 Телепазарен прозорец
  7.55 Избори 2005
  8.00 Национален календар: 
 Св. Богородица – 
 достойно ест
  8.05 Дисни!
  8.50 Избори 2005
  9.00 Палавници
10.00 Европейско първен-
 ство по художествена 
 гимнастика
10.45 „Чай“

 

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“
  1.15 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, 11 юни

  6.00 Физиотоника 
  6.30 Бъдете здрави! 
  7.00 Бон апети 
  7.30 „Ю-Ги-О!“
  8.30 Реално
  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 „Самозваната графиня“
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 „Няма връщане назад“ 
22.00 bTV новините 
22.30 АРА – годишни награди
  0.15 Бързи пари
  0.40 Филм (п)
  2.15 БГ ТОП 100
  3.15 bTV новините
  3.45 Сеизмограф  (п)
  4.30 Глобусът
  5.30 Споко (п)

НЕДЕЛЯ, 12 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 „Продавач на 
 невинност“ (САЩ)
15.00 Часът на Би Би Си

11.00 Кино Нова
11.45 Календар
12.00 Избори 2005
12.30 „Най-доброто от 
 „Семейни войни“
13.15 „Бевърли Хилс, 90210“
14.15 „Суперзвезда“
15.30 „Формула 1: Поглед 
 отвътре“
16.00 Армфайтс: Горна 
 Оряховица срещу 
 света – канадска 
 борба
16.30 Изборно студио
18.00 Лас Вегас
19.15 Календар
19.45 „Ексклузивно“ 
20.00 Избори 2005
20.30 Стар академи I
21.30 Календар
21.32 „Старгейт“
22.30 Горещо
23.30 Календар
23.45 „Дебелакът и Малчо“
  1.15 „Не винете коалите“
  2.15 „Суперзвезда“  (п)
  3.45 „Дебелакът и Малчо“ 
  5.15 Лас Вегас (п)
  6.30 Музика

НЕДЕЛЯ, 12 юни

   7.00 Хай-тек (п)
   7.30 Иконостас
   8.00 Детска анимация
10.00 Кръгът на Доусън
11.00 „На кафе“ – 
 специално издание
11.45 Календар
12.00 Избори 2005
12.30 На чисто
13.00 „Gillette супер спорт“
13.30 Автохит
14.00 Спортен свят
16.00 „Щастливо 
 семейство“
16.30 Изборно студио
18.00 „17 мига от 
 пролетта“,  9 еп.
19.15 Календар
19.45 Ексклузивно
20.00 Избори 2005
20.30 СТАР АКАДЕМИ
21.30 Календар
21.32 „Клетка за птици“
23.30 Календар
23.45 Кречетало
  0.45 „Живот под коша“
  1.45 „Клетка за птици“ (п)
  3.45 „17 мига от 
 пролетта“ (п) 
  4.45 Кръгът на Доусън
  5.45 Музика

16.00 Елиза
17.00 Зона спорт
17.30 Кварталът на 
 богатите
18.30 Треска за злато 
19.00 bTV репортерите 
19.30 bTV новините 
20.00 „Секс игри“  (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, 10 юни

  7.00 Здравей, България
  9.05  Клонинг
10.00 На кафе
11.45 Календар
12.00 На кафе
12.30 Нова ТВ шоп
12.45 Само баламите бачкат
13.15 Шпионките
15.30 Блясък
16.30 Отдаденост
17.00 Блясък
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 „Военноморски 
 специален отдел“
  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 Отдаденост (п)
  6.30 Само баламите 
 бачкат (п)

СЪБОТА, 11 юни

  7.30 Иконостас
  8.00 Детска анимация
  9.00 Животните представят
  9.30 „Тайният живот на 
 Сабрина“
10.00 „Не винете коалите“

ПЕТЪК, 10 юни

  6.00 Дързост и красота
  7.00 Денят започва
  9.30  Телепазарен прозорец
  9.45 Светът на Швейцария
10.00 Защо не с Марта 
 Вачкова 
11.30 Телепазарен прозорец
11.45 От и за 
 Великобритания
11.55 Избори 2005
12.00 По света и у нас
12.20 „Гарона“, 8 еп.
13.30 Обеден концерт
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
17.45 Вкусно
18.00 По света и у нас
18.15 Дързост и красота
19.00 Документален филм: 
 „Високо над нас“
19.30 10/64
19.55 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Избори 2005
20.35 Спорт
20.30 Избори 2005
20.45 Предизборен 
 диспут на тема: 
 „Кои са приорите-
 тите на българска-
 та външна поли-
 тика. Участието 
 на България в 
 съюзи и коалиции“
22.45 Избори 2005
22.55 По света и у нас
23.05 „Правено с любов“ 
  0.35 Световна лига 
 по волейбол: 
 Италия–България
  2.20 Джубокс
  2.50 Здраве (п)
  3.10 Документален филм
  3.35 Научнопопулярен 
 филм
  4.25 Видеоклипове
  4.55 Документален филм
  5.45 „Рижко“  (Франция)

  СЪБОТА, 11 юни

  7.25 Заедно: 
 Село за продан
  7.55 Избори 2005

На 30 май около 8 часа на 
улица в с.Голямо Градище, 
община Опака, е намерено 
в безпомощно и явно не-
трезво състояние непозна-
то лице без документи за 
самоличност. След напра-
вената справка бе устано-
вено, че това е Д.Е. (72 г.) 
от с.Ботров, община Бяла. 
Същият е приет в МБАЛ–
Попово, като при извър-
шения му преглед е уста-
новено, че той е с четири 
счупени ребра. По случая е 
образувано дознание. 

•••
На 31 май в РПУ–Тър-

говище са доведени лицата 
Ф.А. (18 г.) и А.А. (23 г.) – и 
двамата от с.Руец, община 
Търговище, за които е ус-
тановено, че на 20 май са 
извършили кражба на 65 
циментови стълбчета от ло-
зов масив – кооперативна 
собственост, в землището 
на с.Руец. Кражбата е на 
неустановена стойност.

•••
За времето от 30 до 31 

май в Омуртаг неизвестно 
лице, чрез счупване на гети-
наксова плоскост,  прониква 
в хранителен магазин – ко-
оперативна собственост, с 
наемател 46-годишен жител 
на с.Веренци, община Омур-
таг, и извършва кражба на 
монети, колбаси и цигари 
на неустановена стойност. 
По случая е образувано до-
знание. 

•••
На 29 май около 0,20 часа в 

с.Голямо Соколово, община 
Търговище, неправоспособ-
ният водач П.Н. (36 г.) от 
с.Здравец, община Търгови-
ще, управлявал автомобил 
„УАЗ“ с търговищка реги-
страция, без да притежава 
свидетелство за правоуп-
равление, като в едногоди-
шен срок е наказван по ад-
министративен ред за съ-
щото деяние.

•••
За времето от 1 до 31 май 

неизвестно лице прониква 
чрез счупване на стъкло 
на прозорец в частен дом в 
Омуртаг и извършва кражба 
на телевизор, аудиоуредба, 
сателитен приемник и други 
вещи. След проведените в 
РПУ–Омуртаг оперативно-
издирвателни мероприятия 
бе установен извършителят 
на деянието – 28-годишният 
Е.А. от Омуртаг.

•••
На 1 юни около 0,30 часа 

на ул. „Хр. Ботев“ в Омур-
таг 23-годишният правоспо-
собен водач А.Б. от Варна 
управлявал лек автомобил 
„ВАЗ“ след употреба на ал-
кохол с концентрация в кръв-
та му 1,29 промила, уста-
новено по надлежния ред.

•••
На 1 юни около 19,10 часа 

в салона на фитнес зала 
„Яна“ в  Търговище лицата 
И.М. (34 г.) и Ю.Б. (38 г.) – 
и двамата от Търговище, 
извършват непристойни 
действия,  грубо нарушава-
щи общественият ред и на-
насят побой над 25-годи-
шен жител на града. Вслед-
ствие побоя той е настанен 
в МБАЛ–Търговище за на-
блюдение с контузни рани 
и съмнение за комоцио, без 
опасност за живота. По слу-
чая е образувано дознание.  

•••
На 1 юни около 10,30 ча-

са в с.Кьосевци, община 
Антоново, след извършена 
проверка в дома на Г.С. 
(50 г.) от същото село е на-
мерена и иззета незаконно 
притежавана от него ловна 
пушка марка „Сапалар“, 
11 броя ловни патрони – 
16-и калибър. По случая е 

образувано бързо полицей-
ско производство. 

•••
На 1 юни около 0,10 часа 

на ул. „Еп. Софроний“ в Тър-
говище 20-годишният Б.М. 
от с. Съединение, община 
Търговище, управлявал мо-
тоциклет  „CZ“ с поставена 
на него регистрационна та-
бела, която е издадена за 
друго МПС.

•••
На 2 юни в РПУ–Тър-

говище е доведено 13-го-
дишно малолетно момче 
от с.Пробуда, община Тър-
говище, за когото бе уста-
новено, че е автор kа зло-
умишленото анонимно 
телефонно обаждане за 
поставено взривно устрой-
ство на 27 май в сградата 
на основно училище в Тър-
говище. При извършената 
тогава проверка взривно 

устройство не бе открито 
и учебните занятия са би-
ли възобновени след под-
писване на констативен 
протокол от директора на 
училището.

•••
За времето от 29 май до 

7,15 часа на 2 юни в с.Бер-
ковски, община Попово, 
неизвестен извършител 
чрез разбиване на катинар 
на входна врата е проник-
нал в църквата „Св. Дими-
тър“ и е извършил кражба 
на два дървени свещника 
и вратите на олтара. По 
случая е образувано дозна-
ние. 

•••
На 1 юни около 4 часа 

до стадиона в Омуртаг 
неправоспособният водач 
Е.Е. (19 г.) управлявал лек 
автомобил „ВАЗ“ с тър-
говищка регистрация, без 
да притежава свидетелство 
за правоуправление, след 
като в едногодишен срок 
е наказван по администра-
тивен ред за същото дея-
ние.
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Кирил ЖЕЧЕВ 

През настоящата го-
дина традиционният 
поход „По стъпките на 
четата на Таньо войво-
да“ се проведе за двадесе-
ти пореден път. В него 
взеха участие голям брой 
туристи и ученици от 
общините Тутракан, 
Силистра, Разград и По-
пово. В продължение на 
пет дена – от 29 май 
до 2 юни, те изминаха 
общо 220 километра, 
тръгвайки от дунавския 
бряг до село Пожарево, 
Тутраканско, откъдето 
преди 129 години четни-
ците на легендарния Та-
ньо войвода са поели по 
пътя на безсмъртието.

На територията на об-
щина Попово походниците 
стъпиха около 13 часа на 
1 юни. През този ден те 
преминаха през селата Са-
дина, Ломци и Кардам. 
В 18 часа пристигнаха с 
„Тих бял Дунав“ на уста 
в Попово, където бяха 
посрещнати тържествено 
от многолюдно граждан-
ство. В тяхна чест на цен-
тралния градски площад 
се проведе митинг. 

Преди обяд на следва-
щия ден – 2 юни, в околнос-
тите на с.Светлен бе въз-
произведено сражението, 
водено от четниците с пре-
следващите ги въоръжени 
турци на 27 май 1876 г. 
Зрителите на „битката“ 
станаха свидетели на ожес-
точена престрелка, на „уби-

129 ГОДИНИ ОТ ПОДВИГА 
НА ТАНЬО ВОЙВОДА 
И НЕГОВАТА ЧЕТА

ти“ и „ранени“ от двете 
сражаващи се групи. След 
края на инсценировката 
походниците се отправиха 
към крайната цел – висо-
чината Керчана.

На мястото, където се 

издига (отново) възстано-
веният паметник на Таньо 
войвода, колоната четници 
и походници бе посрещната 
тържествено от стеклите 
се тук много хора начело 
с кмета на община Попово 
д-р Людмил Веселинов. 
Да почетат паметта на ге-
роите, на височината Кер-
чана бяха дошли жители 
на с.Априлово, Попово, 
близки и по-далечни се-
лища, кметове на съсед-
ни села, деца, ученици, 
туристи. Тук бяха също 
политици и кандидати за 
народни представители 
на различни политически 
сили и коалиции, изпол-
звайки случая да се срещ-
нат и поговорят с хората в 
този предизборен период. 

В своето слово кметът на 
общината д-р Веселинов 
приветства четниците, ор-
ганизаторите на похода 

и неговия създател – ве-
терана Борис Илиев, как-
то и ръководителя и вдъх-
новителя на похода д-р 
Анатоли Кънев. Той из-
ползва случая да изкаже 
специална благодарност на 

Въто Цолов – скулпторът, 
възстановил паметника на 
легендарния борец за на-
родна свобода Таньо вой-
вода в първоначалния му 
вид след вандалския акт 
преди няколко години, ко-
гато металният монумент 
бе свален и откраднат.

Приветствени думи към 
присъстващите отправи 
и ръководителят на два-
десетото издание на по-
хода „По стъпките на 
четата на Таньо войвода“ 
д-р Анатоли Кънев. С емо-
ционални слова той бла-
годари на ръководството 
и гражданите на двете об-
щини – Попово и Тутра-
кан, за оказаната помощ 
и съдействие при органи-
зацията и провеждането 
на тази родолюбива изя-
ва. Духът на загиналия 
войвода винаги ще съ-
пътства българите и ще 

им помага да преодоляват 
житейските трудности – 
заяви той. Тържествено 
бяха прочетени имената на 
четниците заедно с кратки 
биографични данни за 
всеки един от тях.

На паметника бяха по-
ложени венци от името 
на кмета на общината, 

Общинския съвет, култур-
но-просветно дружество 
„Родно Лудогорие“, кмет-
ство Априлово, ОУ „Петър 
Берон“– с.Априлово, пар-
тии, коалиции, политици. 
Много свежи цветя бяха 
положени на паметника 
на войводата и от призна-
телните граждани.

Точно в 12 часа, със свеж-
дане на глави и мълчание 
под воя на сирените, бе 
почетена паметта на заги-
налите герои за свободата 
на България. След това 
бяха връчени дипломи и 
грамоти на изявили се чет-
ници и походници.

Походът „По стъпките 
на четата на Таньо вой-
вода“ бе закрит с литера-
турно-музикална програ-
ма, където звучаха стихо-
ве на Ботев и бяха изпъл-
нени революционни и 
възрожденски песни.

ЕДНО 
ИМЕ ГИ 
СЪБИРА
ТРЕТА  
ЗЕМЛЯЧЕСКА 
СРЕЩА  
НА 
ПОСАБИНЧАНИ

Недялко ЦОНЕВ

На 5 юни 2005 година 
село Посабина беше праз-
нично красиво. Улиците 
му внезапно оживяха, в 
запустелите от години къ-
щи се завърнаха три поко-
ления обитатели, на сел-
ския мегдан се изви хоро 
около гайдата на дядо Ради 
и гъдулката на Никола Пет-
ров. Вечерта местните чи-
талищни самодейци игра-
ха пиесата „Колет от Аме-
рика“, а след нея се орга-
низира голяма младежка 
забава…

Да, наистина всичко бе-
ше хубаво и приятно, но 
магията трая само няколко 
часа, докато селото, с не-
говата богата история, се 
възкресяваше в спомените 
на белокоси бивши и на-

стоящи жители, събрали 
се в Попово на своята тре-
та земляческа среща.

Амбициозен, упорит и 
саможертвен организацио-
нен комитет в лицето на 
Мария Чолакова, Дешка 
Даракова, Цоньо Христов 
и Николина Борисова, под-
помогнат активно от „апос-
толите“ в Търговище, Шу-
мен и Варна – Кунка Га-
нева, Пейко Ненов и Ни-
колай Коларов, успя за 
трети пореден път да съ-
бере разпилените из цялата 
страна деца на Посабина, 
които със своя труд и об-
ществена дейност са пи-
сали новата история на 
селото.

Столът на общината ед-
ва побра дошлите на среща-
та, а в приветственото 
си слово всепризнатият 
„Земляк № 1“ – живеещият 
във Варна Иван Керчев, 
установи, че напук на био-
логичните закони и очак-

вания намален интерес 
към това мероприятие, 
присъстващите на поса-
бинските землячески сре-
щи постоянно се увели-
чават.

Имаше всичко. Трогател-
ни срещи между приятели, 
вълнуващи и незабравими 
спомени, музика и танци.

Живеещата в Шумен 
учителка Иванка Димит-
рова Колева донесе напи-
сана от нея история на се-
лото, а близките на наско-
ро починалия във Ви-
дин Николай Денев – по-
следните му стихотворе-
ния, посветени на родния 
край.

Принос за организиране-
то и провеждането на тре-
тата земляческа среща на 
посабинчани имат спонсо-
рите Димитър Вълкарев и 
Огнян Огнянов, кметът на 
селото Цветан Борисов.

Активно съдействие бе-
ше оказано и от заместник-

кмета на община Попово 
Тодор Ненов.

И накрая дойде раздялата 
с оптмистичното 

„ДО НОВИ СРЕЩИ…“

Участниците в третата земляческа среща на посабинчани

Маруся МИЛУШЕВА

В Общинския детски комплекс–Попово цяла година 
работи кръжок по изобразително изкуство. 32 деца 
от ІV до VІІІ клас се учат да рисуват по-добре под ръ-
ководството на г-жа Искра Иванова. За резултатите, кои-
то постигат малките художници, можем да се уверим 
от наградите, които получават, участвайки в различни 
конкурси. 

С грамоти и награди от списание „Пчелица“ са от-
личени две осемгодишни деца от поповския кръжок. 
Това са Димитър Маринов, представил рисунка за кон-
курса „Ако бях вълшебник“, и Иван Иванов, участвал в 
конкурса „Българската приказка“. И двете момчета са 
от Дома за деца, лишени от родителски грижи, и учат 
в училище „Св. Климент Охридски“. Списанието на-
граждава и ОДК–Попово със специална грамота „за 
изключителен принос в откриването и развитието на 
талантите на българските деца“.

С 20 рисунки кръжокът участва и в тазгодишното 
издание на международния конкурс „Малък битолски 
Монмартър“. Организатор е гр. Битоля, Македония. 
Темата е свободна, а според регламента авторите са от 
5- до 14-годишни. Между наградените деца за гордост 
на града ни този път има поповчанче – това е възпи-
таничката на ОДК Йоана Иванова. Името º е изписа-
но редом с другите призьори в луксозен каталог за пре-
стижния конкурс.

НАГРАДИ ЗА 
МАЛКИ ПОПОВСКИ 
ХУДОЖНИЦИ

БЛАГОДАРИМ ВИ, 
ГОСПОЖО ЙОВЧЕВА!
Кармелина КОЛЕВА

На 31 май се откри изложба от рисунки на 
учениците от Школата за изобразително из-
куство на г-жа Ваня Йовчева. Пред своите уче-
ници и пред нас – родителите, г-жа Йовчева спо-
дели, че изложбата е от децата за децата на 
Попово. За пореден път бяхме очаровани от пре-
красните творби на нейните възпитаници.

Успешна е последната изява на школата на 24-
я международен фестивал в Битоля, Македония. 
Участие във фестивала имат 30 държави, 
представени са 22 385 рисунки, от които до из-
ложба са допуснати 2004. От учениците на 
г-жа Йовчева се представиха Силвана Минчева, 
Марина Марианова, Гергана Симова и Дияна 
Недева. Шест от техните творби са удостоени 
да участват в изложбата „Малък битолски 
Монмартър“.

От името на родителите изказвам благодар-
ност към г-жа Йовчева за всеотдайния º труд, 
чрез който създаде от децата ни творци. За това, 
че възпита у тях усет към красивото, приобщи ги 
към изкуството и неговите ценности. Прекрасен 
човек и педагог, г-жа Йовчева работи не за пари, 
а за удовлетворението от добре свършената ра-
бота, резултат от която са постиженията на 
нашите деца.


