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ОБЩИНА ОПАКА 
СЛЕД СТОТЕ ДЕНА 
НА НОВИЯ КМЕТ

на стр. 3

Маруся МИЛУШЕВА 

Празникът на Попово – 
10 юни, започна с тържест-
вен водосвет в храм „Ар-
хангел Михаил“. Сред 
множеството граждани бя-
ха представители на об-
щинската администрация 
начело с кмета на общи-
ната д-р Людмил Весели-
нов, кандидат-депутати в 
предстоящите парламен-
тарни избори, лидери на 

РАБОТИМ ЗАЕДНО 
ЗА ПРОСПЕРИТЕТА 

НА ГРАДА
политически партии и коа-
лиции, членове на госту-
ващите в града делегации, 
гости на Попово.

Отец Недко и отец Ва-
лентин отправиха молит-
ва към Бога за мир, здра-
ве и благоденствие на по-
повчани.

„За нас идните поколения 
ще съдят не по намерения-
та и декларациите, а по 
реално стореното“ – каза 
на тържествената сесия 
на Общинския съвет по 
случай деня на Попово 10 
юни кметът на общината 
д-р Людмил Веселинов, 
след като открои най-го-

за контакти: 0608/2-15-80

Рицар Нет
www.knightbg.org

ОДС ЗАЛАГА
 НА МЛАДОСТТА!

КАЛОЯН МЕТОДИЕВ
ВОЛЯ ЗА  ПРОМЯНА

ОДС      19

ТОШО ПЕЙКОВ: 
ЗА ДА СЕ 

ГОРДЕЕМ С 
БЪЛГАРИЯ!

на стр. 2

9 юни 2005 година, Дом на културата – среща с 
главния редактор на вестник „Труд“ и наш земляк 
Тошо Тошев, едно от най-интересните събития, 
организирани във връзка с Деня на Попово. Може би 
защото, както обяви водещата на вечерта Росица 
Стефанова, той е сред първите осем най-известни 
мъже на България и ръководи „динозавъра“ на 
българския печат. Искахме да го видим на живо 
и да усетим свързан ли е духовно с родния край, 
да чуем защо написа „Лъжата“, какво мисли за 
проблемите от днешния ден на страната ни. 

Станахме съпричастни на вълнението му, 
когато жени от Дриново го поздравиха с песен и 
му поднесоха пръст и здравец от родното село. А 
от това, което сподели с всички нас, запомнихме 
следното:

ЗАВРЪЩАНЕ 
КЪМ КОРЕНА

на стр. 8

ТРИФОН ТРИФОНОВ: 

ЗАЕДНО 
МОЖЕМ!
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Маруся МИЛУШЕВА

„ВВВ-“ – това е инвести-
ционният кредитен рей-
тинг на нашата община, сер-
тификатът, за който беше 
връчен на тържествената 
сесия в Деня на Попово. 
За болшинството хора тези 
знаци са неразбираем код, 
но за вещите финансисти, 
за инвеститори, финансови 
посредници и кредитори 
значат много. Ето как ги 
разшифроваха главният из-
пълнителен директор на 

ПОПОВО 
В „А“ 
ГРУПА ПО 
КРЕДИТЕН 
РЕЙТИНГ

на стр. 2
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лемите инвестиционни 
проекти, осъществяващи 
се през настоящата годи-
на в града ни. Той изрази 
удовлетворението си, че 
планирането и реализация-
та на дейностите, свързани 
с облика и бъдещето на По-
пово, стават с участието на 
цялата градска общност, 
специално благодари на 
общинските съветници за 
това, че поставят интере-
сите на града над полити-
ческите си и личностни 
противоречия, и на кмето-
вете и кметските намест-
ници за проявения профе-
сионализъм.

Лично министър-предсе-
дателят на Република Бъл-
гария Симеон Сакско-
бургготски уважи покана-
та и присъства на тър-
жественото заседание. Той 
много внимателно изслуша 
предложението на кмета 
Веселинов в страната да се 
въведат единни критерии 
при финансиране и на 
общинските дейности, ка-
квито вече има за държав-
ните. Проблем за всички 
общини е и поддръжката 
на четвъртокласната пътна 
мрежа. Държавните сред-
ства за това също би тряб-
вало да се разпределят по 
по-справедлива методика.

Гости на тържествената 
сесия в Дома на културата 
бяха още депутатите То-
шо Пейков и Стамен Ста-
менов, областният упра-
вител Бехчет Керим, кме-
товете на общините Бя-
ла, Омуртаг и Опака, де-
легациите от гр.Зарайск, Ру-
сия (водена от г-жа Татяна 
Ранбам – заместник-
кмет на Зарайски район), 
гр.Воложин, Беларус (во-
дена от заместник-предсе-
дателя на Воложинския 
райизпълком г-н Йосиф 
Лешкевич), гр.Неготино, 
Македония (водена от 
кмета на община Неготи-
но г-н Георги Кимов), 
гр.Къмпълунг, Румъния 

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА 
ПРОСПЕРИТЕТА НА ГРАДА

от стр. 1

(водена от г-н Дан Поте-
рашу – директор на Дом 
на културата и общински 
съветник), пристигнали 
специално за празника ни. 
Сред присъстващите бяха 
също почетни граждани 
на Попово, бивши кмето-
ве, ръководители на учреж-
дения и учебни заведения, 
представители на местния 
бизнес.

Млади хора и ветерани 
бяха удостоени с почетния 
знак на Попово и почетен 
диплом – за приноса им 
в развитието на града и 
за постигнати високи про-
фесионални, творчески 
и спортни успехи. Това 
са Галина Обретенова 
от гимназия „Христо Бо-
тев“, с призово място в 
Националната олимпиада 
по химия и опазване на 
околната среда, Иван Ата-
насов – директор на Исто-
рическия музей, Йордан 
Габровски – учител и дъл-
гогодишен ръководител 
на художествени състави, 
Кирил Жечев – журна-
лист, Кристина Найдено-
ва – ученичка от гимна-
зия „Христо Ботев“, завою-
вала призово място на 
Национална олимпиада 

по история, и отборът по 
волейбол девойки на съ-
щото училище, Кънчо По-
пов – общественик и по 
повод неговата 90-годиш-
нина.

С високото звание „По-
четен гражданин на град 
Попово“ бяха удостоени 
д-р Анатоли Кънев, водач 
на похода „По стъпките на 
Таньо войвода“, инициатор 
и спомоществовател за 
възстановяването на па-
метника на войводата на 
Керчан баир, художникът 
Кирил Майски, бившият 
кмет на Попово Никола 
Маджаров и главният 
редактор на вестник „Труд“ 
Тошо Тошев. 

Изпълнителният дирек-
тор на Българската аген-
ция за кредитен рей-
тинг Цветан Ризов връчи 
сертификата за присъж-
дане на кредитен рейтинг 
ВВВ- на Община Попо-
во. Агенцията е силно впе-
чатлена, каза г-н Ризов, че 
малка община като Попово 
е оценила полезността 
да има кредитен рейтинг 
и че тук се работи с най-
модерните финансови 
инструменти. Наличието 
на кредитен рейтинг е 

Кметът на общината и министър-председателят прерязаха тържествено 
лентата на обновения и реконструиран мост

Хиляди хора от цялата община посрещнаха Симеон Сакскобургготски

гаранция, че общината 
ще постига добра цена на 
кредитирането на своите 
проекти.

В края на заседанието 
министър-председателят 
Симеон Сакскобургготски 
благодари за поканата да 
посети Попово, „град, с 
който три поколения сме 
свързани“. Той изрази 
възхищението си от случ-
ващото се в града и спе-
циално поздрави кмета на 
общината за това, което 
прави за неговото развитие 
и просперитет. В знак на 
уважение д-р Веселинов 
връчи на премиера ембле-
матичната за града ни плас-
тика – умален модел на въз-
становения паметник на 
Таньо Стоянов.

Едва придвижващ се 
през множеството хора, до-
шли да го поздравят, г-н 
Сакскобургготски стигна 
от залата до новия мост над 
река Поповска в южната 
част на централния пло-
щад. Той, заедно с кмета 
на общината, отрязаха три-
кольорната лента и обя-
виха моста, обновен по 
проект на Обществен фо-
рум–Попово, за открит. 

ДА ПОЧЕРПЯТ 

ИМЕННИЦИТЕ

21 май
Елена, Костадин/ка, 
Константин

WWW.POPOVO.BG

ВСИЧКО ЗА 
ОБЩИНА ПОПОВО

• МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СИМЕОН САКСКОБУРГГОТСКИ 
УВАЖИ ПРАЗНИКА НА ПОПОВО 

• ЧЕТИРИМА НОВИ ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ 

Българската агенция за кре-
дитен рейтинг Христо Ми-
хайловски и изпълнител-
ният директор Цветан Ри-
зов, които бяха в Попово 
на 10 юни.

Ако се използва футбол-
ната терминология, кре-
дитен рейтинг ВВВ- оз-
начава, че община Попо-
во е в „А“ група. Това е 
гаранция, че в нея е перс-
пективно да се инвестира. 
Кредиторите могат да 
са сигурни, без да губят 
време за свои проучвания, 
че отпуснатите º дълго-
ве ще се обслужват без-
проблемно.

Фактът, че такава малка 
община като Попово (тре-
ти функционален тип) са-
ма е поискала да º бъде 
присъден кредитен рей-
тинг, е впечатляващ, под-
чертаха шефовете на Аген-
цията. Защото това е тежка 
процедура – влиза се в 
най-притаените кътчета на 
състоянието на общината и 
в крайна сметка не се знае 
дали въобще ще се присъди 
кредитен рейтинг.

Най-общо казано, един 
такъв рейтинг се състои 
от две части – качествен 
и количествен анализ. Ка-
чественият анализ опре-
деля мястото на общината 
спрямо съпоставимите по 
мащаби общини – по гео-
графско, икономическо и 

демографско състояние. 
Анализират се управлен-
ските практики, склон-
ността да се използват мо-
дерни инструменти за уп-
равление на финансите, 
както и дали тези практики 
са в съответствие с настоя-
щото и очаквано законо-
дателство. Количественият 
анализ навлиза в самите 
финансови показатели – 
история, състояние и перс-
пективи. И всичко заед-
но се проанализира по ме-
тодики, съответстващи на 
ползваните от световните 
лидери. Най-високото рей-
тингово ниво е почти не-
достижимото ААА.

Тъй като кредитният 
рейтинг е сигнал към ин-
веститорите, оттук нататък 
той се наблюдава много 
строго от Агенцията и след 
година се актуализира. В 
този смисъл общинското 
ръководство поема риска 
така да управлява общи-
ната, че да поддържа този 
рейтинг и да го повишава.

Емитирането на общин-
ски облигации като един 
модерен финансов инстру-
мент за по-евтино креди-
тиране беше от решаващо 
значение за присъждането 
на кредитния рейтинг. 
Представители на инвес-
тиционния посредник за 
заема „Ти Би Ай Инвест“ – 
изпълнителният директор 
г-н Тошев и директорът 
на отдел „Корпоративни 
финанси“ Десислава Йор-
данова, също бяха в По-
пово. Те държаха да от-
бележат, че само седем 
общини в България са 
ползвали този ефективен 
финансов инструмент, а 
Попово е първата толко-
ва малка община с облига-
ционен заем. Гостите не 
скриха, че ги е впечатлил 
високият професионали-
зъм на финансовия екип 
на общината, воден от за-
местник-кмета г-жа Ми-
лена Божанова. 

Христо Михайловски и Цветан Ризов заедно с д-р Людмил 
Веселинов и заместник-кмета по икономическите въпроси г-
жа Милена Божанова дадоха нарочна пресконференция за 

медиите.

ПОПОВО В 
„А“ ГРУПА 
ПО КРЕДИТЕН 
РЕЙТИНГ

от стр. 1
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Кирил ЖЕЧЕВ

От 13 до 19 юни в Попово се 
провежда традиционният Русал-
ски панаир. Първите каравани 
на търговци и камиони със за-
бавни игри пристигнаха още в 
събота – 11 юни. До сутринта 
в понеделник почти всички съо-
ръжения бяха монтирани на па-
наирната улица (ул. „Драва“) и 
предлагаха забавления на же-
лаещите. А такива не липсваха – 
доста млади хора изпитаха през 
първия панаирен ден емоциите 
на виенското колело, гондолата, 
бутащите се колички и другите 
предлагани забавления. Не ос-
танаха назад и най-малките по-
повчани, на които панаирът до-
несе най-много радост – те пред-
почитаха да се повозят на влак-
чето, на лъскавите колички или 
гиздавите кончета, да поплуват 
с интересните кръгли лодки в 
басейна, да опитат страшен ли е 

– Финансовото състоя-
ние на община Опака е 
тежко, ще успеете ли да 
преодолеете затруднения-
та?

– Финансите на общи-
ната са в състояние, в кое-
то никога не са били до-
сега. Не го казвам, за да 
оправдавам себе си или 
да се поставя в ролята на 
мъченик. С чиста съвест, 
от позицията и опита ми 
като кмет в миналия ман-
дат ще кажа, че моят пред-
шественик Сабри Ахмедов 
в едногодишното си уп-
равление е изразходвал 
изключително лошо бю-
джета на общината. Рав-
носметката от това е 554 
хил. лева задължения, как-
то и отклоняване на 108 
хил. лв. от делегирани дър-
жавни дейности за местни 
дейности. Тоест общият 
размер на неразплатените 
разходи днес възлиза на 
662 хил. лв. Всичко това 
изключително затруднява 
финансовото обезпечаване 
на дейностите на общин-
ската администрация и 
мероприятията към нея. 
Отговорно мога да кажа, 
че са правени много неце-
лесъобразни и несвойст-
вени разходи. Отклонява-
ни са средства за капита-
лови вложения, без пред-
варително да са залегна-
ли в бюджета, за сметка 
на заплати, веществена 
издръжка на общински-
те дейности. Абсолют-
но безразсъдно е реали-
зиран проект за улично-
то осветление на населе-
ните места чрез ипоте-
чен кредит и сключен ли-
зингов договор с фирма 
изпълнител, без предвари-
телно да е осигурено рит-
мичното разплащане. Така 
че работим в условията на 
изключителен недостиг на 
финансови средства. 

Все пак започнахме да 
изплащаме стари задълже-
ния, стараем се да влезем 
в нормалния ритъм на фи-
нансовото обезпечаване 
на общината. Стабили-
зирахме изплащането на 
заплатите, дори успяхме 
за заделим средства за ра-

ОБЩИНА ОПАКА СЛЕД 
СТОТЕ ДЕНА НА НОВИЯ КМЕТ
Изминаха първите сто дена след частичните избори за кмет на община 

Опака. Изборните страсти и емоции вече са поутихнали, доколкото ги има, са 
свързани с предстоящите парламентарни избори на 25 юни.

Вече стана практика новоизбраните общински управи, както и правителст-
ва да дават отчет за този период от управлението си и по-ясно да посочат 
своите намерения до края на своя мандат. По този повод населението на град 
Опака вече имаше среща с общинския кмет г-н Лютфи Реянов. Предстоят 
такива срещи и в останалите населени места в общината. Срещнахме се 
и ние с него и му зададохме три кратки, но ясни въпроса. Благодарим му за 
готовността да им отговори:

2001 година, а те са: прео-
доляване на високия 
ръст на безработицата и 
реализация на редица ин-
фраструктурни проекти.

По тях работим от пър-
вия ден на встъпването ми 
в длъжност (10 февруари 
2005 г.). Защитени са два 
проекта за заетост на без-
работни лица, вследствие 
на което вече работят над 
200 души в общината, до 
дни ще стартира и проект 
за социални асистенти. В 
ход са други два проекта, 
които ще позволят анга-
жирането на общо 500 ду-
ши до края на 2005 г.

Предстои реализацията 
на няколко инфраструк-
турни проекта. Досега из-
вършвахме техническата 
им подготовка. Започна ас-
фалтирането на главната 
улица на град Опака, която 
е връзката със съставните 
села на общината, на об-
ща стойност 500 хил. ле-

ва. В началото на месец 
юли стартира проект „Ка-
нализация и подмяна на 
водопроводната мрежа“ в 
град Опака по програма 
САПАРД на стойност 
1 700 000 лв. Пак в на-
чалото на месец юли за-
почва асфалтирането на 
3,2 км вътрешноселищна 
пътна мрежа в с.Голямо 
Градище на стойност 420 
хил. лв., както и цялост-
ното асфалтиране на пъ-
тя Гърчиното–Крепча 
на стойност 380 хил. лв. 
В МОСВ е внесен про-
ект „Подмяна на водопро-
водната мрежа“–с.Крепча, 
който чака финансиране. 
В момента се готви про-
ект „Подмяна на водопро-
водната мрежа“–с.Голямо 
Градище. Предстои да се 
извърши основен ремонт 
на СОУ „Васил Левски“ 
в град Опака на стойност 
3890 хил. лв. Заработиха 
демонстрационни проекти 
в общината, по-важни от 
които са: основен ремонт 
и укрепване на джамията 
в с.Гърчиното, тротоарни 
пътеки в с.Крепча и с.Го-
лямо Градище и др. Ще 
бъде извършен и основен 
ремонт на пътя Крепча–
Голямо Градище и др. За-
щитени са редица проекти 
по фонд СБКПА, от които: 

драконът, да вкусят от пухкавия 
захарен памук и останалите 
разнообразни лакомства – едно 
от друго по-съблазнителни.

С всеки изминал ден па-
наирът набира сила, все повече 
хора – местни жители и гости 
на града, изпълват централната 
част на Попово и пълнят за-
веденията за скара-бира… На-
всякъде – разноезична чалга и 
фолклорни ритми с пределни 
децибели, дим от кебапчета, 
алъш-вериш… 

Панаир… 
Най-добрата вест – и за 

участниците на панаира, и за 
гостите е, че дъждът като че 
ли се изваля през предходните 
седмици и в това отношение 
прогнозата на синоптиците е 
оптимистична. Поповчани пом-
нят, че рядко е минавала па-
наирна седмица, без да завали 
поне веднъж. Дали тази ще бъ-
де изключение?

ЗАПОЧНА РУСАЛСКИЯТ ПАНАИР

възстановяването на ули-
ци в селата Люблен, Гър-
чиното и град Опака; ре-
монти на основните учи-
лища в селата Гърчиново 
и Голямо Градище, цело-
дневната детска градина в 
Опака и др.

Необходимо е да подчер-
тая, че всички тези про-
блеми не биха били ре-
шими, ако го нямаше из-
ключителното съдействие 
и помощ на нашия наро-
ден представител г-н Ка-
сим Дал.

Предстои ни да обсъдим 
публично и да приемем в 
ОбС план за развитието на 
общината до 2013 г., който 
обхваща нейното цялостно 
развитие.

– Като съдя от казаното, 
за тези сто дена сте ус-
пели да създадете и добър 
екип около вас.

– Работя с двама за-
местник-кметове, които 
имат съответно ресорни 
отговорности, и мисля че 
се справят много добре. 
Все още сме в процес на 
изграждане на един добър, 
завършен, професионално 
действащ екип. Възста-
новил съм на работа почти 
всички специалисти, ос-
вободени от работа от пре-
дишното управление, кои-
то са перфектни служите-
ли. Не съм правил поли-
тически „чистки“, освобо-
дих хора, които не са спе-
циалисти, а бяха получили 
политически и роднински 
назначения. Определено 
твърдя, че шумотевицата 

за „масови политически 
уволнения“ в общината 
се инспирира от кръга 
около загубилия изборите 
Сабри Ахмедов с цел зле-
поставяне на новото управ-
ление.

– За да се реализират 
идеите Ви, е необходимо 
единодействие с Общин-
ския съвет. Там стихнаха 
ли политическите страс-
ти?

– Общинският съвет в 
град Опака е с нов пред-
седател г-н Борислав Бо-
рисов и заместник-пред-
седател г-н Ахмед Кьосе. 
И двамата са със силно 
развито чувство за отго-
ворност и добре си взаимо-
действаме. Притесняващо 
за мен е, че все още мно-
зинството в Общинския 
съвет е крехко и много от 
предложенията за реше-
ния не се приемат. Не 
се приемат, защото аз ги 
предлагам, а те са в ин-
терес на хората от общи-
ната. Лошото е, че има 
общински съветници от 
опозицията, които имат 
съмнения в правотата на 
моите действия, подoават 
се на влиянието на един-
двама човека. Въпреки то-
ва аз съм работил и ще 
продължавам да работя 
за всички хора в община 
Опака.

– Благодаря Ви и Ви 
желая успех до края на 
мандата.

Разговор на 
Пламен СЪБЕВ

Новият банкомат е голямо улеснение за жителите на града

Асфалтиране на главната улица на град Опака

ботно облекло за учите-
лите, каквото не бяха по-
лучавали от години.

– Вече сте наясно със 
ситуацията в общината. 
Какви ще бъдат прио-
ритетите за развитието º 
до края на мандата Ви?

– Ние определихме на-
шите приоритети още пре-
ди изборите на 29 януари 
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Съвсем естествено тру-
довият път на Трифон 
Трифонов започва и пре-
минава почти изцяло в ре-
довете на Българската ар-
мия, на която отдава 25 
години. Служи от коман-
дир на взвод до командир 
на 45-а армейска артиле-
рийска бригада в Търго-
вище. Командирския си 
пост напуска по собстве-
но желание през 1997 го-
дина заради несъгласие с 
приетия от Министерст-
вото на отбраната курс 
към съкращаване и на прак-
тика разбиване на армията 
ни.

Неговият управленски 
опит и високо образование 

са оценени веднага и 
той е привлечен като из-
пълнителен директор на 
„Елпром“–Варна. След то-
ва, в периода до 2002 го-
дина, работи на различ-
ни ръководни постове 
в сферата на промишле-
ността и селското стопан-
ство. От 2002 до 2004 го-
дина Трифон Трифонов 
заема отговорен пост в ад-
министрацията на прези-
дента Георги Първанов.

Кандидатът за депутат 
на коалиция „За Бълга-
рия“ Трифонов е семеен. 
Съпругата му е учителка 
по химия. Синът му – 
магистър по икономика, 
през тези дни организи-

ра и работи по възстано-
вяването на оранжерията 
в с.Кардам, където до края 
на годината ще се разкрият 
над 80 работни места.

От дългогодишния си 
стаж в армията Трифон 
Трифонов е придобил 
изключителната си само-
дисциплина и способност 
за работа в екип. Неговият 
опит и широкоспектърният 
обхват на познанията  му 
го правят подготвен спе-
циалист и управленец с 
доказан потенциал. В съ-
щото време той си остава 
човек земен, бързо рушащ 
дистанцията между себе 
си и околните.

Трифон Трифонов за-

става пред избирателите 
с ясното съзнание и с по-
сланието, че страната ни 
трябва да се управлява с 
таланта на цялата нация – 
почтено и честно, като се 
даде възможност за изява 
на всички и на всеки един 
поотделно. Неговото кре-
до в отношенията с хората 
е диалогът, чрез който 
се достига до съгласие и 
единодействие. Той се кан-
дидатира за народен пред-
ставител, защото осъзна-
ва необходимостта от про-
мяна. Промяна, насочена 
към по-добрия утрешен 
ден на българите.

Трифон Трифонов води 
своята предизборна над-
превара за народен пред-
ставител от коалиция „За 
България“ в Търговищка 
област под девиза „ЗАЕД-
НО МОЖЕМ!“.  
ЕДИН ЗА ВСИЧКИ – 
ВСИЧКИ ЗА ЕДИН   

ПОЕМАМЕ 
СЛЕДНИТЕ 

АНГАЖИМЕНТИ 
КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ

1. Гарантиране на нацио-

налните интереси при при-
съединяването ни към Ев-
ропейския съюз.

2. Постигане на ускорен 
и устойчив икономически 
растеж (от 6% през 2006 г. 
до 8% през 2009 г.).

3. Увеличаване на зае-
тостта с не по-малко от 
240 хил. нови работни мес-
та и намаляване на без-
работицата под 10 на сто.

4. Значително увелича-
ване на доходите до 2009 г., 
като минималната работна 
заплата в държавния сек-
тор достигне 270 лева, а 
средната – 600 лв.

5. Гарантиране на равен 
достъп до качествено об-
разование. Постигане и 
поддържане на европейски 
образователни стандарти.
От следващата година 
средствата за образование 
да се повишат до 5% 
от БВП, с тенденция до 
2009 година делът им да 
достигне 5,8%. Разходи за 
научноизследователска и 
развойна дейност – 0,2% от 
БВП за периода до 2009 г. 
при равнопоставеност 
между частни и държавни 
разходи.

6. Гарантиране правата 
на всеки български гражда-

нин за достъпно и качест-
вено здравеопазване. Сред-
ствата за здравеопазване 
да се увеличат до 6% от 
БВП през 2009 г.

7. Предприемане на ра-
дикални мерки срещу пре-
стъпността и корупцията. 
Съдебна реформа, осигу-
ряваща бързо, ефикасно, 
прозрачно, справедливо и 
достъпно правораздаване.

8. Намаляване на регио-
налните диспропорции. 
Динамично развитие на ре-
гионите.

9. Модернизиране на 
въоръжените сили. Из-
граждане на способи за 
отбрана в съответствие с 
националните приоритети, 
интереси и възможности. 
Пълноценно интегриране 
в евроатлантическите сис-
теми за сигурност и от-
брана.

10. Укрепване на държав-
ността, развитие на на-
ционалната и културна 
идентичност. 

Тези ангажименти се ос-
новават върху нашите цен-
ности: СВОБОДА, СОЛИ-
ДАРНОСТ, СПРАВЕДЛИ-
ВОСТ.

КОАЛИЦИЯ „ЗА БЪЛГАРИЯ“ – БЮЛЕТИНА № 3
РУМЕН ОВЧАРОВ – 

водач на листата

Роден на 5 юли 1952 г. в Бургас.
Образование – магистър „атомни електроцентра-

ли и установки“ и „макроикономика“.
Професия – инженер-физик и макроикономист.
Месторабота – депутат в 39-ото Народно събра-

ние, заместник-председател на ВС на БСП.
Чужди езици – английски и руски.
Девиз „Имам смелостта да знам и мога“.

РУМЕН ТАКОРОВ – № 2
Роден на 26 март 1955 г. в Търговище.
Образование – висше, специалност „пътно строи-

телство“.
Професия – строителен инженер.
Месторабота – заместник-кмет на община Търго-

вище.
Чужди езици – руски.
Интереси – териториално и селищно устройство, 

регионална политика, екология.
Домашен любимец – каракачанката Роро.
Девиз „Справедливост за всички!“ 

ТРИФОН ТРИФОНОВ – № 3
Роден е през 1952 г. в с. Костанденец. В родното 

си село завършва основно образование, а средно – 
в Русе. През 1976 година приключва обучението 
си във Висшето народно военно артилерийско учи-
лище в Шумен и само три години по-късно е обя-
вен за най-добър артилерист в Българската народ-
на армия.  През 1983 година Трифон Трифонов за-
вършва Военната академия „Г.С.Раковски“–София, а 
през 1996 година получава магистърска степен по 
управление и мениджмънт в Икономическия уни-
верситет във Варна.

На 14 юни в Попово бе-
ше членът на Висшия съ-
вет на Българската социа-
листическа партия Иван 
Гайтанджиев. Той е вън-
шнополитически анализа-
тор и съветник по външ-
нополитическите въпроси 
на председателя на ВС на 
БСП Сергей Станишев. 

В Дома на културата г-
н Гайтанджиев се срещна 
и разговаря със съмишле-
ници и симпатизанти на 
коалиция „За България“. 
Ето какво сподели той 
пред тях.

Убеден съм, че канди-
датите на коалиция „За 
България“ ще бъдат сред 
най-добрите политици. 
Резултатите от изборите 
на 25 юни ще са от полза 

ВСЕ ПОВЕЧЕ МЛАДИ ХОРА ПОДКРЕПЯТ КОАЛИЦИЯ „ЗА БЪЛГАРИЯ“
• Среща с Иван Гайтанджиев – член на ВС на БСП

не само за Българската со-
циалистическа партия, 
но и за целия български 
народ. Истината е, че на-
шата коалиция набира си-
ли с всеки изминат ден и 
е вече в добра кондиция. 
Тя успя да преодолее само-
успокоението от началото 
на кампанията, че левицата 
ще спечели безпроблемно 
изборите. Нашите анализи 
сочат, че през последните 
двадесетина дни рейтингът 
на коалиция „За България“ 
се е повишил с два пункта 
и този процес продължава. 
Удовлетворение буди об-
стоятелството, че се уве-
личава процентът на мла-
дите хора, които заявяват, 
че подкрепят политиката 
на левицата.

Създават се предпостав-
ки коалиция „За България“ 
да материализира предим-
ството си и да постигне 
абсолютно мнозинство в 
40-ото Народно събрание. 
Данните сочат, че коали-
цията има още потенциал. 
Съдбата на предстоящите 
избори ще се реши най-
вече от нас – нейните чле-
нове и симпатизанти, от 
всички достойни хора в 
страната.

При разработването на 
управленските проекти ние 
заложихме на  утвърдени 
специалисти. Този прин-
цип ще бъде приложен и 
при съставянето на бъде-
щия кабинет, в който ще се 
предложат доказани име-
на в различните области 
и представители на граж-
данската квота.

Ето какви са главните 
акценти в управленския 
проект на коалиция „За 
България“.

Левицата дълбоко е осъз-
нала потребността, че ос-
новните приоритети на 
България са Европейският 
съюз и трансатлантичес-
кото сътрудничество.

През последните години 
българите са разочаровани 
от отсъствието на една на-
ционално отговорна външ-
на политика. Хората желаят 
да видят една по-достойна 

и по-балансирана външна 
политика. Левицата ще се 
води от няколко основни 
принципа във външната си 
политика. На първо място – 
тя ще бъде по-балансирана. 
Ние ще запазим принципа 
на приемственост, въпре-
ки че критикувахме досе-
гашната политика на пра-
вителството в тази насока.

Друг основен момент 
е предсказуемост и праг-
матизъм във външната 
политика на България. 
Приоритетът Европа е 
безспорен, но ние трябва 
да спрем да казваме „да“ 
още преди да са ни по-
искали нещо. Елементът 
„слугинаж“, който същест-
вува, следва да бъде прео-
долян. Левицата ще се 
стреми към икономизиране 
на външната политика. 
Ние трябва максимално 
да материализираме и да 
експлоатираме добрите 
двустранни отношения 
и традиционно добрите 
връзки в деловата сфера. 
Приоритетът е и ще бъде 
Европейският съюз, но 
ние трябва да обърнем 
поглед също към  Русия и 
страните от ОНД, Китай, 
Япония, Индия.

Влизайки във властта, 
коалиция „За България“ 
в никакъв случай няма да 
се втурне да подлага на 

преразглеждане  договоре-
ностите с Европа. Шансът 
на България е при нейното 
влизане в европейското 
семейство като редовен и 
равноправен член, тогава 
да се търсят известни про-
мени за договорености, 
които се оказват крайно не-
приемливи за страната ни.

Ние ще настояваме за 
референдум за приемането 
на България в ЕС. А когато 
се насрочи референдум, 
нормално и задължително 
е на  народа да се даде точна 
и максимална информация 
за поетите ангажименти, 
което да провокира дебат в 
обществото. Защото БСП, 
влизайки във властта, ще 
носи и големите минуси 
на потенциалния евро-
скептицизъм, който се е 
създал в България. Знае 
се, че първите години в ев-
росъюза ще бъдат с опре-
делено отрицателен знак.

В момента ЕС е в кри-
за и това се доказва от 
бламирането на еврокон-
ституцията от страни 
като Франция и Холан-
дия. Според тези държави 
негативното е, че консти-
туцията  дава тотален пре-
вес на пазара, а социалният 
елемент остава на заден 
план. Бламирането на евро-
конституцията показва, 
че идеите на социализма 

са бъдещето на Западна 
Европа. Сега две трети от 
Европа се управлява от 
партньори на БСП – от 
леви или левоцентристки 
партии.

Влизайки във властта, 
левицата ще обърне голя-
мо внимание и на рабо-
тата с българите в чуж-
бина, които са не по-мал-
ко от два милиона. Ще 
сторим също нужното за 
повишаване качеството 
и нивото на дейността 
на дипломатическите ни 
служби.

В оставащите до 25 юни 
дни коалиция „За Бъл-
гария“ ще води мъдра, 
отговорна и честна поли-
тика – това е пътят към из-
борния успех.

Иван Гайтанджиев отго-
вори изчерпателно на за-
дадените му многоброй-
ни въпроси, отнасящи се 
до проблемите за стра-
ната ни, произтичащи от 
Ирак и Либия, кои са евен-
туалните партньори на 
БСП след изборите и ДПС 
сред тях ли е, ще се въз-
становят ли търговските 
представителства, има ли 
България икономическо 
разузнаване, няма ли да за-
губи страната ни идентич-
ността си след приемането 
ни в ЕС и други.
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Тошо ПЕЙКОВ   – 
доктор по социология

Позволявам си да отпра-
вя критики към ДПС – 
политическа организация, 
чиято практика драстично 
се разминава с либералната 
º идеология..., казва со-
циалният антрополог Ха-
ралан Александров. Цена-
та е твърде висока: ДПС 
блокира процесите на 
развитие в общността на 
българските турци и мю-
сюлмани, върху чието по-
литическо участие наложи 
монопол и обрече на зави-
симост и изолация. Пре-
даният електорат на ДПС е 
поставен под политически, 

икономически и социален 
похлупак от олигархията 
на собствената си партия 
и свързаните с нея иконо-
мически кръгове (и кри-
минални мрежи – б.р.). Вър-
хушката на ДПС (наричана 
партия на фондовете – 
б.р.) контролира не просто 
фондовете на земеделското 
развитие, но и достъпа до 
печеливш бизнес.

Политиката на закрепос-
тяване триумфира с про-
валянето на сделката за 
приватизация на „Булгар-
табак“. Ръководството на 
ДПС демонстрира за по-
реден път колко важно за 
него е да запази лостовете 
за натиск и изнудване върху 
обществото и държавата. 
Цената на властовия ком-
форт на върхушката на 
ДПС е увековечаване на 
мизерията на примитив-
ното тютюнопроизводст-
во… Контролът и държа-
нето в зависимост са 
маскирани като „грижа“ 
в най-добрите традиции 
на държавния комунизъм. 
Така в демократична, 
устремена към Европей-
ския съюз България про-
дължава да съществува 
територия, върху която 
тоталитарният модел не 
е отменен, а само е маски-
ран под формални проце-
дури на избирателна де-
мокрация. Ирония е, че 
лидерите на ДПС, които 
провеждат тази политика 
на закрепостяване, се само-
провъзгласиха за „либе-
рали“. И тази нагла фалши-
фикация остава почти 
ненаказана…

Обикновено покорството 
и зависимостта на българ-
ските турци от провалените 
им лидери се обяснява чрез 
патриархалната им кул-
тура. Смятам това обяс-
нение за незадоволително. 
С тези добри хора винаги 
е злоупотребявано – дър-
жани са в изолация и кон-
тролирана бедност, а да не 
говорим за погромите на 
възродителния процес… 
Когато властва културата 
на „спасението“, цялата 
идея за политическо пред-
ставителство е подменена – 
хората се мобилизират и 
консолидират около усе-
щането за заплаха, пробле-
мите на живота се изтик-

ЛИБЕРАЛНИЯТ ПАРАВАН ДПС 
И БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ

• НАКЪДЕ С КОАЛИЦИЯ МЕЖДУ ОРИЕНТАЛСКОТО ДПС И НЕРЕФОРМИРАНАТА БСП? 

ват на заден план. В тези 
общности все още не са 
се появили истинските по-
литици (издигнали се по 
демократичен път, незави-
сими от службите за 
сигурност – б.р.), които по 
достоен начин да изведат 
тези хора на пътя на раз-
витието и просперитета. 
Злоупотребата на сегашни 
политици от ДПС дава 
тон на работодатели да екс-
плоатират жени и мъже 
срещу мизерно заплаща-
не – всеки се чувства сво-
боден да прави с тях как-
вото си ще. И в резултат 
тези хора живеят като ро-
би – потискани, ограниче-
ни, експлоатирани, зависи-

ми, лъгани, – роби с един-
ственото право – да изби-
рат на четири години свои-
те господари. Животът им 
толкова изостава спрямо 
останалите части на об-
ществото, че е време някой 
да поиска сметка за това...

Един от ефектите на 
крепостничеството е от-
съствието на критерии за 
успеха на политическите 
им лидери. Изумително е, 
че Ахмед Доган (агентът 
„Сава“) минава за успе-
шен политик и дори бе на-
граден от президента за 
заслугите си с държавен 
орден. В същото време 
изследванията показват, че 
районите с етническо насе-
ление остават недоразвити 
и продължават да изос-
тават – задълбочават се про-
блемите на безработицата 
и бедността (за жалост 
Търговище е един от тези 
райони на България – б.р.). 
А през последните годи-
ни лидерите на ДПС има-
ха невероятен властови 
ресурс да ги изведат от 
това състояние. Защо не 
го направиха? Защото не 
умеят да правят политика 
на развитие или защото не 
им изнася? И какво всъщ-
ност означава да правиш 
политика – да променяш 
нещата към по-добро или 
да влизаш във всевъзможни 
конфигурации...

Трябва да се признае, 
че лидерите на ДПС са 
майстори на мимикрията 

и подмяната. Опасността 
е към ДПС да се устремят 
хищни политически ка-
риеристи, каквито (кирияк-
стефчовци) сред българите 
има предостатъчно, вмес-
то да се обнови движе-
нието отвътре чрез демо-
кратично издигане на поч-
тени и талантливи хора. 
Истинска либерализация 
ще настъпи не когато за-
костенелите структури на 
ДПС се декорират с бъл-
гари опортюнисти, а ко-
гато организациите станат 
приветливи към българ-
ските турци и ги поканят 
за участие по един достоен 
и равнопоставен начин (и 
в други български партии, 

не само в ДПС – б.р.). 
Всички ще спечелим, ако 
социалната енергия на тези 
хора – гражданска, пред-
приемаческа, културна и 
политическа, досега бло-
кирана от мъртвата хватка 
на ДПС, се отприщи и влее 
в развитието на цялото 
българско общество в 
обединена Европа.

Сред българските тур-
ци и мюсюлмани има не 
малко талантливи, образо-
вани и отговорни хора, 
които си дават сметка за 
унизителното и порочно 
статукво, на което техните 
общности са жертва. Те 
са тези, които могат и 
трябва да променят не-
щата в своята партия, да 
потърсят сметка на свои-
те бюлюкбашии за про-
пилените възможности, кои-
то съуправлението с НДСВ 
в изобилие им предостави. 
Предизборният период е 
добро време да се потърси 
отговорност и да се поис-
кат гаранции за промяна.

Бележки на редактора: 
В Европейския съюз няма 
място за ориенталски пар-
тии като ДПС – по този 
начин в края на 2003 г. 
агенция „Ройтерс“ цити-
раше мнението на западно-
европейски дипломати от 
София. На 12 март същата 
година американският по-
сланик Джеймс Пардю 
заяви в Кърджали: „Етни-
ческите партии не са нещо 
добро, като изхождам от 

моя опит на Балканите. 
Българските турци могат 
и трябва да подкрепят 
различни лидери, които 
защитават интересите 
им. Хората имат различни 
интереси и е добре за тях 
да избират между партии 
с различни програми. Всеки 
член на малцинствена об-
щност би могъл да вземе 
сам собственото си ре-
шение кой най-добре пред-
ставлява интересите му. 
Малцинствата трябва да 
избират партии, които 
са по-демократични“. 
Вестник „Сега“ веднага 
направи следния извод: 
„Пардю бие по монопола 
на Доган над турците“. 

Институтът за пазарна ико-
номика публикува анализ 
под заглавие: „ДПС като 
партия на субсидиите“. 
Ако нямаше фонд „Тютюн“ 
и фонд „Земеделие“, се каз-
ваше в анализа, партия с 
неясна идеология и без 
никаква платформа като 
ДПС никога нямаше да 
съществува. Единственият 
интерес на тази партия е 
разпореждането с парите 
на всички български данъ-
коплатци. Защото един-
ственият източник на по-
литическа подкрепа за 
ДПС е обещанието и та-
рикатлъкът, че на бедни-
те български турци етни-
ческата партия ще раз-
дава парите на всички ос-
танали бедни български 
граждани... Не е ясно оба-
че каква част от пари-
те достигат до крайните 
адресати и каква част ос-
тава в партийната и в лич-
ната каса. Следователно – 
както всички останали 
партии на прехода, ДПС 
е изправено пред необхо-
димостта да се трансфор-
мира или да изчезне.

Интересно дали нашите 
партньори от ЕС и мла-
дите напредничави хора 
ще харесат една бъдеща 
коалиция между ориен-
талската партия ДПС и 
нереформираната БСП 
да управлява България? 
И докъде ще ни доведе 
такова управление…

Търговище, юни 2005 г.      
 

Петър КОНСТАНТИНОВ, 
„Мати Болгария“

Още от създаването си движе-
нието за национално възраж-

дане „Оборище“ чрез своя лидер То-
шо Пейков изяви и отстоява народни-
те и общочовешките ценности на 
най-изстрадалите за свободата на 
родината ни поколения и народни 

водители в новата българска история. Движението 
доказва с цялото си съществуване и дейност досега, че 
е пряк приемник на светлите възрожденски идеи. От-
стоява и днес възстановяването на българската вели-
ка харта на свободата – Търновската конституция, оси-
гурила просперитета на народа и държавата ни и раж-
дането на „българското икономическо чудо“ още в пър-
вите десетилетия след Освобождението.

Чест прави на лидера на движението Тошо Пейков 
и неговите сътрудници и следовници, че никога не из-
мениха на това свято верую за български национален 
възход и за реално благополучие на всеки българин и 
гражданин на България.

Не напразно национално движение „Симеон Втори“ 
прие като свой носител на мандата именно ДНВ „Обо-
рище“ под ръководството на патриота Пейков. В про-
дължение на четири години управляващото мнозинст-
во, в което ДНВ „Оборище“ заема достойно място, 
осигури първия истински прогрес в живота на българ-
ското общество след катастрофалното срутване на ко-
мунистическата диктатура в България.

То преживя и надживя 4-годишната нестихваща кано-
нада на тенденциозни платени медии, на политически 
агитки и диверсии, паразитни синдикати и преди 
всичко тъмни среди, които търсят дестабилизиране 
на държавата и обществото в своя изгода. Казано от-
кровено, управляващото мнозинство, в което са „Обо-
рище“ и Тошо Пейков, пречупи напъните на онези анти-
български емисари, които доведоха с властването си 
зловещата и катастрофална зима на 1996–1997 г.

Сега хищническият апетит на школувани двуличници 
за власт е още по-необуздан. Защото правителството 
на НДСВ съхрани шест милиарда лева резерв и гра-
бителството на познатите ни мераклии ще бъде не в 
милиони , а в милиарди, ако целите им се осъществят. 
Затова всеки, който пристъпва към изборните урни, нека 
да си спомни празните магазини, среднощните бдения 
за кофичка кисело мляко, обещанията на онези, които 
ограбиха милионните ви спестявания в десетки банки. 
Да си спомним алчните групировки, да подкрепим по 
съвест собственото си благополучие и бъдещето на де-
цата си – за бавното, но сигурно стабилизиране, за про-
сперитета на България.

ДОСТОЙНО ЕСТ!

WWW.TRGPOOL.COM

ЕЛЕКТРОННИЯТ ВЕСТНИК 
ЗА ТЪРГОВИЩЕ И РЕГИОНА 

Като част от предизборната кампания 
на коалиция „За България“ в Попово на 13 юни гостуваха 
със свой концерт Недялко Йорданов, Хайгашот Агасян, 

Павел Поппандов и Ивана Джеджева

СЪОБЩЕНИЕ
ОблК на БЧК и ОбК на БЧК  

ще организират и проведат  
през юли курс за обучение  

на правоспособни водни спасители. 
Желаещите да се включат в курса  
да се обадят на тел. 0601/6-22-50  

до края на настоящия месец.

Едва ли разумът е бил победител, когато се съсипва един чудесен паметник на българското 
възрожденско изкуство в името на „вожда”
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ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
КОНСУЛТАНТ ПРОДАЖБИ

Изисквания:
- Висше техническо или икономическо образование;
- Отлични компютърни умения – Microsoft Office, Internet;
- Завършени курсове в областта на техниките за продажба и работа с клиенти, 

както и владеенето на западен език са предимство.

СПЕЦИАЛИСТ „ПУСК И НАСТРОЙКА НА БИТОВИ ГАЗОВИ УРЕДИ“
Изисквания:
- Висше техническо образование;
- Отлични компютърни умения – Microsoft Office, Internet;
- Опит в областта на настройката, експлоатацията и сервизното обслужване на 

газови уреди, както и владеенето на западен език е предимство.

СПЕЦИАЛИСТ „ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СЕРВИЗ“
Изисквания:
- Висше техническо образование;
- Отлични компютърни умения – Microsoft Office, Internet;
- Професионален опит в областта на газоразпределителните или ВиК мрежи, 

както и владеенето на западен език е предимство.

РАБОТНИК „ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ“
Изисквания:
- Средно или висше техническо образование.

Ако отговаряте на изискванията и желаете да приемете нашето предизвикателство, 
изпратете автобиография (с телефон за връзка), мотивационно писмо, актуална 
снимка и копие от дипломи за завършено образование и допълнителна квалификация 
на адрес:

гр. София 1407, ул. „Филип Кутев“ № 5, за дирекция „Управление на 
човешките ресурси“  или на e-mail: hr@overgas.bg. 
Документи ще бъдат приемани в срок до 30.06.2005 г.

За повече информация заповядайте в офиса на „Газоснабдяване–Попово“ АД  
на ул. „Сергей Румянцев“ № 1  или  на тел. 0608/2-38-74

• ПРИЗНАТЕЛНОСТ •

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

Кметовете на общините Търговище д-р Красимир Мирев и 
Попово д-р Людмил Веселинов са получили официални писма 
от генералния консул на Руската Федерация в Русе Михаил 
Рева, в което той  им благодари за конструктивното сътруд-
ничество, оказваната всестранна подкрепа и значителния 
принос в развитието между българските и руски региони. 
Отправени са пожелания за процъфтяване на двата града и 
благоденствието на техните жители. Поводът за тези думи е 
изтичащия този месец мандат на Михаил Рева. МВ

БЛАГОДАРНОСТИ ОТ РУСКИЯ КОНСУЛ В РУСЕ

КМЕТСТВО–С. ПАЛАМАРЦА
изказва най-искрени благодарности към началника на РПУ–Попово Христо Ма-
нев и служителите Ивайло Иванов, Ивайло Петров, Росен Русев, Андрей Петков, 
Йордан Йорданов и всички други за това, че със своята работа осигуряват реда и 
спокойствието на жителите на селото.

кмет на с. Паламарца, 
Добринка Христова

НОВИТЕ ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ НА ПОПОВО
Д-Р АНАТОЛИ  КЪНЕВ

КИРИЛ МАЙСКИ
ТОШО ТОШЕВ

НИКОЛА МАДЖАРОВ
Роден е на 6 август 1923 г. в с. Ковачевец. Висшето си 

образование завършва в Университета за народно сто-
панство–Варна, специалност „икономика на промишленост-
та”. Работи като плановик в Маслодобивния завод, след 
което е привлечен в Градския комитет на БКП. От 1965 
до 1974 година е кмет на Попово. През този период чрез 
преструктуриране на икономиката в града са обособени 
12 стопански предприятия, от които 3 новосъздадени. Раз-
ширена е материалната им база, създаден е един от най-
големите аграрно-промишлени комплекси в страната, зна-
чително е подобрена инфраструктурата. Построен е нов 
етаж на сградата на Районната болница, открит е хотел 
„Антола“, завършени са сградите на трите техникума, на 
трите основни училища и на 6 целодневни детски градини. 

Никола Маджаров работи и като заместник-председател 
на АПК и кмет на родното си село. Честен, почтен, с буд-
на съвест той и днес участва активно в обществения живот. 

Многократно е награждаван с различни държавни отличия. 

Не са много хората в последните години, които са по-
ставили за цел на своя живот  популяризирането на бъл-
гарската история, на българския дух, на гордостта бъл-
гарска. 

Той е един от тия нови възрожденци, нежалещ време 
труд и средства на ползу роду.

Венец на неговата дейност е походът „По стъпките на 
четата на Таньо Войвода“ и работата му в културно-про-
светното дружество „Родно Лудогорие“. Оттам е и връз-
ката му с Попово и региона. 

Благодарение на неговата организационна дейност 
ежегодно стотици млади хора се запознават с историята 
на нашия край.

Неоценима помощ оказва д-р Кънев при възстановя-
ване откраднатия паметник на Войводата. Благодарение 
на неговата настойчивост, на неговото безкомпромисно 

родолюбие и на финансовата му подкрепа паметникът отново е на своето място.
Д-р Кънев е човек с активна гражданска позиция, непримирим към проявите на на-

ционален нихилизъм, човек, който дава увереност в достойния утрешен ден на Бъл-
гария.

Роден е на 19 март 1926 година в град Попово. Завърш-
ва монументална живопис в Художествената академия 
в София при проф. Г.Богданов. Работи във всички жан-
рове на живописта, но трайното му предпочитание 
е към акварела. Има много самостоятелни изложби в 
София  и редица градове на страната. Родният му край 
остава негова слабост, за което говорят пъстроцветните 
и изпълнени с много любов творби. Дарява свои твор-
би на художественият отдел към Историческия музей 
в Попово. Негови картини са притежание на много 
художествени галерии в България и чужбина, как-
то и на частни художествени сбирки и обществени 
институции. 

Тошо Николов Тошев е роден на 7 декември 1942 г. в село 
Дриново. Женен, с трима синове. 

Завършва СУ „Св.Кл.Охридски“, специалност българска 
филология, през 1967 година. Литературен уредник и сътруд-
ник във в.„Средношколско знаме“ (1965–1967); литературен 
сътрудник във в.„ Вечерни новини“ (1968–1970); завеждащ 
отдел във в.„Народна младеж“ (1970–1972); главен редактор 
на програмата в БНТ (1978–1982); заместник главен редактор 
на в.„Труд“ (1982–1991); главен редактор на същия вестник 
от 1991 година. Книги: „Истина за лично ползване“ (1984); 
„Времето за умиране стига“ (1988); „Китай в годината на 
Дракона“ (1989); „Лъжата, Жан, Иван и другите“ и др.

През 2002 година получава орден „Стара планина“–I 
степен. Притежател на голямата награда на Международните 
медийни събития в Албена – май 2005 година.

Като главен редактор на вестник „Труд“ – най-тиражира-
ния български всекидневник, има огромен авторитет сред 
политическите кръгове, бизнеса, културния и спортния 
елит и цялото общество. 
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„Един закъснял 
разказ...“ – док. филм 
за Георги Парцалев

Нова ТВ 14.15

МОЯТА УЖАСНА 
ГОДИНА

Би Ти Ви 22.30

ОМАГЬОСАН 
КРЪГ

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

  7.55 Избори 2005
  8.00 Национален календар: 
 Петдесетница
   8.05 Дисни!
   8.50 Избори 2005
   9.00 Палавници
10.00 „Чай“
11.55  Избори 2005
12.00 По света и у нас
12.20 Фолклорни виртуози
12.50 Мело ТВ мания
13.50 Непозната земя
14.20 Световна лига по во-
 лейбол: Куба–България
16.20 От и за Великобритания
16.35 „Динозаври“, 5 еп.
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30  Предизборен диспут 
 на тема: „Предим-
 ства и рискове по 
 пътя към ефектив-
 ното членство в ЕС“
19.30 Неделен стадион
20.00 По света и у нас
20.30 Избори 2005
20.40 Спорт
20.50 Избори 2005
20.55 Премиера:  „Острие-
 то“ (САЩ, 1997)
22.55 Избори 2005
23.05 Елит
23.35 По света и у нас
23.45 Джубокс
   0.15 Мрежата
   0.45 „Ле Мил“  (Франция)
   2.30 „Чай“ (п)
   4.30 Видеоклипове
   4.45 Мело ТВ мания (п)
   5.45 Рекламна пауза (п)
 

ПЕТЪК, 17 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 Eлиза, 4 еп.
15.00 Джоун
15.30 Детските сериали на 
 Джетикс
16.30 Риск печели, риск губи
17.00 Бедната Настя
18.00 Всички обичат 
 Реймънд
18.30 Вот на доверие

  СЪБОТА, 18 юни

  7.25 Заедно: 
 Кенджи и Илия
  7.40 Телепазарен прозорец
  7.55 Избори 2005
  8.05 Дисни!
  8.50 Избори 2005
  9.00 Спукано гърне
  9.30 „Котаракът робот“
10.30 Документален филм: 
 „Формулата на живота“
11.00 Памет българска: 
 „Междусъюзническа-
 та война – загубата на 
 Македония“
11.55 Избори 2005
12.00 По света и у нас
12.20 От дума на дума
12.50 Минута е много
13.50 Знаци по пътя: Десет 
 български европейци
14.20 Световна лига по 
 волейбол: Куба–
 България (запис)
16.20 Светът на Швейцария
16.35 „Динозаври“, 4 еп.
17.00 Атлас: 
 „Хора и великани“
17.30 Суматоха
18.00 „Един закъснял раз-
 каз...“ – документален 
 филм за Георги Парцалев
18.30 Великата илюзия BG: 
 „Сиромашко лято“ 
 (България, 1973) 
19.55 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Избори 2005
20.35 Спорт
20.45 Избори 2005
20.55 Кинопарад: „Верига 
 от подозрения“ 
 (САЩ, 1989)
22.35 Избори 2005
22.45 Рекламна пауза
23.15 Джазтайм
23.45 По света и у нас
23.55 „Невероятната 
 истина“ (САЩ, 1989)
   1.25 Суматоха (п)
   1.55 Памет българска (п)
   2.50 Документален филм
   3.25 Видеоклипове
   3.40 Световна лига по 
 волейбол
   5.40 Документален филм
   6.10 „Циркът за себе си“ – 
 филм за живота на ед-
 на циркова фамилия
 
 НЕДЕЛЯ, 19 юни

  7.10 Бразди
  7.40 Телепазарен прозорец

 

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“
  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, 18 юни

  6.00 Физиотоника 
  6.30 Бъдете здрави! 
  7.00 Бон апети 
  7.30 „Робобуболечки“
  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 „Любителка на 
 мистерии“
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 „Последици“  (Канада)
22.00 bTV новините 
22.30 „Омагьосан кръг“ (САЩ)
  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, 19 юни

  6.00 Физиотоника 
  6.30 Кой е по-по-най (п)
  7.30 „Робобуболечки“
  8.30 Кльомба. Знам 
  9.00 Сблъсък 
10.30 В десетката
11.30 Бизнесът 
12.00 Другата България 
12.30 Аз съм с нея

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 „Моята ужасна 
 година“
16.00 „Формула 1: 
 Поглед отвътре“
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 „Кралицата на 
 Боливуд“, 
 романтична драма
  1.15 „Моята ужасна 
 година“ (п)
  2.45 „Кралицата на 
 Боливуд“ (п)
  4.15 Лас Вегас (п)
  5.00 Отдаденост
  6.30 Музика

НЕДЕЛЯ, 19 юни

   7.00 Хай-тек (п)
   7.30 Иконостас
   8.00 „Костенурките 
 нинджа“
   9.00 „Сейлър Муун“
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“,  10 еп.
19.15 Календар
19.45 Ексклузивно
20.00 Избори 2005
20.30 СТАР АКАДЕМИ
21.30 Календар
21.32 „Дракула“, драма
23.30 Календар
23.45 „Живот под коша“
  0.45 Кречетало
  1.45 „Дракула“ (п)
  3.45 „17 мига от 
 пролетта“ (п) 
  4.45 Отдаденост
  6.15 Музика

13.00 „Скрита опасност“ 
15.00 Часът на Би Би Си
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 „Деца шпиони“  
 (САЩ), 1 част
22.00 bTV новините 
22.30 „Опасни улици“, 1 еп.
23.30 Сблъсък (п)
  1.00 Бързи пари
  2.10 bTV репортерите
  2.40 В десетката (п)
  3.40 bTV новините   
  4.40 Треска за злато (п)
  5.00 Живот на скорост (п)
  5.30 @.знам  (п)

ПЕТЪК, 17 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 Мъжкари
14.15 Шеметната Анастасия
15.30 Блясък
16.00 Отдаденост
18.00 Блясък
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 Господари на ефира (п)
  2.00 Музикален филм
  2.30 Фрейзър (п)
  3.00 Кинокласика
  4.00 Мъжкари
  6.00 Отдаденост (п)
  6.30 Само баламите 
 бачкат (п)

СЪБОТА, 18 юни

  7.30 Иконостас
  8.00 „Костенурките нинджа“
  9.00 Животните представят
  9.30 Детска анимация
10.00 „Не винете коалите“

ПЕТЪК, 17 юни

  6.00 Дързост и красота
  7.00 Денят започва
  9.30  Телепазарен прозорец
  9.45 Светът на Швейцария
10.00 Официално закри-
 ване на 39-ото 
 Народно събрание 
11.55 Избори 2005
12.00 По света и у нас
12.20 Документален филм: 
 „Алфред Стиглиц“
13.50 Х национален кон-
 курс за млади из-
 пълнители на твор-
 би от чешки и сло-
 вашки композито-
 ри–Варна 2005
14.35 „Динозаври“ , 3 еп.
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: 
 „Здравеопазване 
 и демография“
22.45 Избори 2005
22.55 По света и у нас
23.05 „Неудобна жена“ 
 (САЩ, 1991)
  1.15 Голямото приклю-
 чение на черната 
 музика: От хип-
 хопа до пробужда-
 нето на африканци-
 те (посл. епизод)
  2.05 Джубокс
  2.35 Здраве (п)
  2.55 Документален филм
  3.25 Видеоклипове
  3.40 Световна лига по 
 волейбол: Куба–
 България
  5.40 Портрети
  6.40 За животните – 
 с любов

На 7 юни около 13 часа 
в Търговище неизвестно 
лице  чрез счупване на 
стъкло на дясна врата 
на лек автомобил „Деу“ 
със софийска регистра-
ция, паркиран на ул. 
„В. Левски“ в града,  из-
вършва кражба на 36 са-
мобръсначки, 40 ножчета 
за бръснене, 48 броя чет-
ки за зъби – фирмена соб-
ственост. Кражбата е на 
неустановена стойност. 

•••
През нощта на 6 срещу 

7 юни в Търговище 
неизвестно лице  срязва 
халка на катинар и про-
никва в избено помеще-
ние на жилищен блок в кв. 
„Запад“, откъдето открадва  
велосипед – туристически 
бегач, марка „Спринт“, 
собственост на живееща в 
блока гражданка. 

•••
На 7 юни в РПУ–Попово 

е задържан Д.Д. (55 г.) от  
Русе, на основание чл. 70, 

ал.1, т.1 от Закона за МВР. 
Същият с цел да набави 
за себе си имотни облаги  
е присвоил чужди вещи,  
за които се знае, че са 
придобити от други лица 
чрез престъпление – става 
дума за монети и накити 
с археологична стойност, 
които са намерени в лек 
автомобил с русенска 
регистрация, на 7 юни. 
Срещу Д.Д. е образувано 
дознание по чл. 215 от На-
казателния кодекс. 

•••
На 7 юни около 15,10 ч. 

в с. Илийно, община Омур-
таг, 20-годишният Х.Х. 
управлявал лек автомобил 
с търговищка регистра-
ция без да притежава сви-
детелство за управление 
на МПС, след като в ед-
ногодишен срок е наказван 

по административен ред за 
същото деяние. 

•••
На 7 юни около 18 часа 

на разклона за с. Рътлина, 
община Омуртаг, непра-
воспособният А.М. от съ-
щото село управлявал лек 
автомобил „ВАЗ“ с търго-
вищка регистрация след 
употреба на алкохол, с 
концентрация в кръвта му 
1,36 промила, установено 
по надлежния ред.

•••
На 12 юни в РПУ–По-

пово, след проведените 
оперативно-издирвателни 
мероприятия, са разкрити 
лицата, откраднали  ел. дви-
гател от асансьор на стой-
ност около 400 лв. от адми-
нистративната сграда на 
кооперация в ликвидация 
в града. Кражбата е из-

вършена на 10 юни след 
проникване в сградата 
през отворен прозорец. Ка-
то извършители на деяние-
то са уличени И.Л. (23 г.) 
и 14-годишният му непъл-
нолетен брат В.Л. – и два-
мата от Попово.

•••
На 13 юни за времето от 

0,45 часа до 2,00 часа от 
паркинг в централната част 
на Търговище неизвестно 
лице извършва кражба на 
мотопед „Сузуки“, собстве-
ност на 17-годишен жител 
на града. 

•••
За времето от 15,30 часа 

на 11 юни  до 10 часа на 
следващия ден в кв. „Бряг“ 
на Търговище неизвестно 
лице, чрез отваряне на вра-
та, прониква в гараж – соб-
ственост на жител на града, 

и извършва кражба на ъгло-
шлайф и ел. дрелка. 

•••
На 13 юни около 3,10 

часа по ул. „Трети март“ 
в  Търговище правоспо-
собният водач Я.Х. (28 г.) от 
същия град управлявал лек 
автомобил „Фолксваген“ с 
търговищка регистрация 
след употреба на алкохол, с 
концентрация в кръвта му 
2,38 промила, установено 
по надлежния ред.

•••
За времето от 11 до 13 

юни в землището на с. За-
ветно, община Попово, не-
известно лице е извършило 
незаконна сеч на около 17 
куб. м дъбова дървесина 
от Държавен горски фонд 
при дивечовъдна станция 
„Черни Лом“–Попово, на 
обща стойност около 400 

лв. По случая е образувано 
дознание. 

•••
За времето от 8 до 13 

юни в землището на с. 
Великденче, община 
Омуртаг, неизвестно ли-
це, след разкопаване, из-
вършва кражба на около 
4 метра метална тръба с 
диаметър 50 см, собстве-
ност на местното кмет-
ство. По случая е обра-
зувано дознание.

•••
На 13 юни в с. Горско 

село, община Омуртаг, 
56-годишният местен 
жител М.А. и съселяни-
нът му Е.О. (46 г.) са  осъ-
ществили неправомер-
но включване към елек-
тропреносната мрежа 
на „Електроразпределе-
ние–Варна“ ЕАД, клон 
Търговище, технически 
район Омуртаг, с което 
са създали условия за не-
пълно отчитане на потре-
бената ел.енергия.
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Преди стотина години, 
като един керван по джек-
лондонски образец, фамил-
ията на дядо Тошо (на ко-
гото е кръстен Т. Тошев) 
тръгва от бедния тогава 
трънски край да търси 
„Лунната долина“. Някой 
им казва, че тази долина 
се намира тук, в този край, 
който наистина е приказно 
красив и изключителен с 
борбения дух на хората, 
които го населяват. Пъту-
вали седмици и месеци 
и оттогава наследникът 
на дядо Тошо пази нещо 
много скъпо – делвата, 
която е била в кервана и 
в която са доили млякото. 
Слагали са я в каруцата и 
от движението млякото се 
е избивало и по стените й 
полепвало масло. С него 
са хранели дечицата, за да 
оцелеят в тежкия преход. 
Тази делва г-н Тошев не би 
заменил с нищо на света.

СПОМЕНЪТ МУ  
ЗА ДРИНОВО

Напуснал е родното се-
ло едва 5–6-годишен и от-
тогава живее в София. 
Помни как са отпътували 
с майка си с влак трета 
класа от поповската гара – 
опушена и много симпа-
тична. С Дриново го свърз-
ват ваканциите при баба и 
дядо. През една от зимите 
натрупва такъв голям сняг, 
че високият му почти два 
метра дядо не се вижда в 
пъртината. Влаковете не 
пътуват, не може да се при-
бере и остава в селото да 
довърши учебната година 
в местното училище. Това 
е един от най-красивите 
му спомени от детството. 
Дядо му умира през 1957 
година. Когато и баба му 
си отива от този свят, спи-
ра да идва в селото – няма 
го гнездото, неговото мяс-
то в Дриново.

КОЙ Е ТОЙ?

Главен редактор е на 
вестник „Труд“, но по-важ-
но за него е, че е един не 
лош журналист – има 41 
години и 8 месеца стаж в 
различни издания. Човек, 
който много е видял от по-
литическата кухня. Оце-
нява каква мощна машина 
за влияние върху общест-
вените процеси е вестник 

като „Труд“. Работата в 
такъв вестник несъмнено 
влияе и на хората, които 
го правят – променя мисле-
ното им, начина им на жи-
вот. В този вестник той 

мислено. Опитал се е да 
разкаже това, което е ви-
дял, чул или усетил от 
контактите си с хората, 
които през последните 15 
години управляваха и про-
дължават да управляват 
милото ни отечество.Ни-
що не е измислил, нищо 
не е спестил, освен фак-

жа е сивотата и бездухов-
ността, които се възцари-
ха навсякъде в страната 
вследствие на грубото 
сриване на всички бастио-
ни на българската култу-
ра. Ликвидираха се източ-
ниците на българската ду-
ховност. Лъжа е, че тряб-
ваше да се разгроми бъл-

са с огромен за българския 
пазар тираж – от 100 до 
170 хиляди. И се купуват, 
защото са на достъпна це-
на. Има много други пре-
красни книги, които се 
издават у нас, но обедне-
лият читател няма възмож-
ност да си ги позволи.

ЗА ЖЪЛТАТА ПРЕСА

Държавата е длъжна да 
освободи българския граж-
данин от терора на жъл-
тите издания. Това много 
лесно може да стане, ако 
данъчните инспектори си 
свършат работата. Не ги 
нарича вестници, защото 
вестник означава нещо, 
което носи вест. А лъжата 
не е вест, не е новина. За-
бранил е в кабинета му да 
се внасят такива „газети“.

ПРОГНОЗАТА МУ 
ЗА БЪДЕЩОТО 
УПРАВЛЕНИЕ  
НА СТРАНАТА

Сигурен е, че бъдещият 
министър-председател 
няма да се казва Симеон 
Сакскобургготски. Надява 
се, че няма да се казва и 
Сергей Станишев. Откакто 
НДСВ заявиха, че няма да 
се коалират с БСП, е на мне-
ние, че ни очаква леволи-
берално управление на коа-
лиция БСП–ДПС. 

ЗА БЪЛГАРИТЕ

Народът ни е много до-
бър. Но това, което дразни, 
е неговата пословична тър-
пеливост. Може би тя е 
показател за мъдрост. Или 
пък за страх. От трета 
страна, може би е липса на 
визия, на упование. Няма я 
точката, която да предстои 
някъде в бъдещето, и това 
състояние се утежнява от 
липсата на водачи. Няма 
достойни българи, или 
ако ги има, не са излезли 
отпред, не са съзрели да 
поведат хората не към 
бунт или революция, а към 
духовно извисяване.

И сега, по изборите 
българинът пак е склонен 
да прости. Тези, срещу 
които доскоро е роптал, 
му говорят благо и той 
им подава ръка. Съветът 
на г-н Тошев е: „Не си по-
давайте евтино и лесно 
ръката на политиците.“

След срещата в Попово 
г-н Тошо Тошев посети и 
родното Дриново. Видя 
двора на дядовата си 
къща, която отдавна я 
няма. Посрещнаха го мно-
го топло. Дори бяха от-
крили училищния дневник 
отпреди 50 години с не-
говото име. Разгледа чи-
талищната библиотека. 
Носеше книги и дари лични 

изкарва по 10–15 часа на 
ден, той е семейството 
му, къщата му и т.н. Но не 
би могъл да прави добър 
вестник, какъвто смята 
че е „Труд“, без колегите 
си. Задължително е всич-
ки те, като в един добър 
оркестър, да са изключи-
телни майстори – от пър-
вата цигулка до барабани-
те. Оценката му е, че са 
такива.

КНИГИТЕ

В „ЛЪЖАТА. Жан, 
Иван и другите“ и „ЛЪ-
ЖАТА. Жан, Иван и Вели-
чеството“ няма нищо из-

ти, които са интимни и 
личностно позорящи. Кои 
са големите лъжи на пре-
хода? Лъжа е, че пътят към 
демокрацията минава през 
тоталното обедняване на 
хората. Това по-скоро е 
българският „принос“ в 
демократизирането на ед-
но общество. Лъжа е, че 
хората, които са работили 
25–30–40 години, сега 
трябва да мизерстват, за да 
бъде държавата трансфор-
мирана от тоталитарна 
в демократична. Това е 
грабеж, извършен от поли-
тическите кръгове, които 
се оказаха некадърни да 
управляват държавата. Лъ-

гарското селско стопан-
ство, въпреки всичките му 
кусури. И т.н., и т.н…

ЧЕТЕ ЛИ 
БЪЛГАРИНЪТ?

„Златната колекция ХХ 
век“ от литературни ше-
дьоври, издавани и разпро-
странявани от вестниците 
„Труд“ и „24 часа“, е изу-
мителна. И опровергава 
още една лъжа – че бъл-
гарите не четат. Книгите 

9 юни. Момент от сърдечното посрещане, което му организираха поповчани

10 юни. Кметът на община Попово връчва символичния ключ на 
града на почетния гражданин на Попово Тошо Тошев

На 14 юни се състоя сре-
ща на кмета на общината 
д-р Людмил Веселинов с 
гостуващата в Попово гру-
па от гр. Зарайск в Русия. 
В състава на гостите, во-
дени от завеждащия отдел 
„Култура“ в Зарайск Ва-
лерия Маркович, са вклю-
чени детски състав за 
модерни и руски танци с 
ръководител Мария Бори-
ванова, вокална група 
„Жасмина“ с художествен 
ръководител Жана Нико-
лаевна и директорката на 
историческия музей в рус-
кия град Ирина Алексан-
дровна.

Д-р Веселинов приветст-
ва руските гости с „До-
бре дошли“ и изрази задо-
волството си, че вече втора 
поредна година Попово и 
Зарайск имат възможност 
взаимно да си гостуват с 
групи деца, което на прак-

СРЕЩА С ТАНЦЬОРИ ОТ ЗАРАЙСК

тика създава добри усло-
вия за побратимяване на 
двата града. Той благо-
дари на руските състави 
за участието им в кон-
цертната програма по по-
вод 10 юни – празника на 
Попово, и раздаде на всич-
ки скромни подаръци за 

спомен от България.
На 15 юни руската група 

замина на почивка на бъл-
гарското Черноморие в 
Балчик. На 1 юли поповски 
детски състави ще отпъту-
ват за гр. Зарайск, където 
ще пребивават 22 дена.

От 29 май до 1 юни в 
Бургас се проведе между-
народният детски фолкло-
рен фестивал „Море без 
граници“. В него участва-
ха представители на 12 
държави, между които Сло-
вакия, Босна и Херцегови-
на, Грузия, Полша, Турция, 
Румъния, Литва. Попов-
ският ансамбъл „Север-
няче“ с главен художествен 
ръководител Станимир 
Иванов представи Бъл-
гария. Фестивалът нямаше 

конкурсен характер, но 
нашите танцьори защитиха 
достойно престижа на бъл-
гарския фолклор. 29-те де-
ца от голямата група на 
състава участваха в раз-
лични фестивални изяви и 
в заключителния галакон-
церт, като навсякъде 
публиката бурно ги апло-
дираше, оценявайки ниво-
то на изкуството им.

Севернячетата от малка-
та група на ансамбъла 
пък, водени от помощник-

ръководителя Галина Мар-
кова, участваха в петия дет-
ски етнофестивал „Децата 
на Балканите заедно за 
Европа“. Той се проведе 
от 31 май до 1 юни в Хас-
ковски минерални бани. 
Специалната грамота за 
участие и първо място в 
категорията „народни тан-
ци“ спечелиха поповските 
деца в надиграването с 
десетки други състави от 
страната и чужбина.

средства за селото. 
На другия ден, след като 

го удостоиха със званието 
„Почетен гражданин на 
Попово“, заяви, че винаги 
е имал усещането, че коре-
ните му са тук, в Поповско. 
Вече е сигурен, че е така. 
Тук са и корените на три-
мата му синове, с които 
се гордее. 

Подготви за печат 
Маруся Милушева


