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АРЕСТУВАНИ 
ТЪРГОВЦИ НА 
АНТИКИ на стр. 3

Маруся МИЛУШЕВА

Нови 13 работни мес-
та се разкриха към Общи-
на–Попово по програма-
та „Опазване на реколта 
2005“. Бройката е опреде-
лена от Постоянната коми-
сия по заетостта в областта 
на квотен принцип според 
декарите засети площи. 

Стартът на програмата бе 
на 15 юни и ще приключи 
на 15 ноември. Наетите 
са лица, регистрирани в 
Бюрото по труда. Те са ан-
гажирани на пълен рабо-
тен ден с  трудово възна-
граждение от 150 лв. Оси-
гуровките и 50 лева от ми-
нималната заплата са за 
сметка на работодателя. 
Въпреки че Общината се 
натоварва допълнително 
във финансово отноше-
ние, тя участва в програ-
мата, защото един от прио-
ритетите º е да се оси-
гуряват колкото е възмож-
но повече работни места. 
Освен това по този начин 
се решава проблемът с та-
ка необходимата за сезона 
полска охрана.

„Социален асистент“ ве-
че не е част от програмата 
„От социални помощи към 
заетост“, а се обособи ка-
то национална програма 
„Асистенти на хора с увреж-
дания“.  И тук има допъл-
нителни назначения – още 
4 души ще заработват пре-
питанието си, като се гри-
жат за инвалиди и болни 
хора.

Все още не се знае 
бройката, определена  за 

НОВИ 
РАБОТНИ 
МЕСТА

на стр. 3

Мария КАРАГЯУРОВА

Постоянната комисия 
за защита на населението 
при бедствия, аварии и 
катастрофи към Минис-
терския съвет на свое за-
седание е осигурила целе-
во финансиране за обекти, 
пострадали от проливните 
дъждове от края на месец 
май. За област Търговище 
са осигурени  740 200 лв., 
което е приблизително 
12% от средствата, пред-
видени за справяне с пора-
женията на водната сти-
хия за цялата страна. По 
общини средствата са раз-
пределени по следния 

740 000 ЛЕВА 
ЗА ЛИКВИДИРАНЕ 
НА ПОСЛЕДИЦИТЕ 
ОТ БЕДСТВИЯТА

на стр. 3

По проект „Насърчаване на заетостта сред младежите“ на програма ФАР 15 младежи 
работят по реставрацията и консервацията на античната крепост до Попово.

Момент от официалното откриване на офиса. Д-р Людмил 
Веселинов, Тошо Пейков, Павел Езекиев, Пламен Събев и 

Панайот Абаджимаринов

На 17 юни в Попово в 
рамките на предизборната 
си кампания Национално 
движение „Симеон Вто-
ри“ разкри офис на Аген-
цията за инвестиции (до-
скоро Агенция за чужди 
инвестиции). На открива-
нето присъстваха изпълни-
телният директор на аген-
цията Павел Езекиев, де-
путата Тошо Пейков, за-
местник областния упра-
вител Панайот Абаджи-
маринов, както и кметът на 
община Попово д-р Люд-
мил Веселинов, замест-
ник-кметът Милена Божа-
нова и др.

В словото си при откри-
ването Павел Езекиев 
очерта благоприятните ха-
рактеристики на града и 
възможността чрез аген-
цията много скоро тук да 
бъде насочен интересът 
на инвеститорите. Офисът 
ще улесни връзката на 
Община–Попово с аген-
цията, което е допълни-
телна гаранция за положи-
телен резултат. Лично той 
се ангажира до края на 
годината поне три инвес-
тиции да бъдат насочени 
към Попово. 

Очертава се в града да 
на стр. 2

АГЕНЦИЯТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ  – 
С ОФИС В ПОПОВО



2 брой 23 • 23 юни 2005 година• СЕДМИЦА • 

начин: община Антоново – 
142 000 лв.; община Омур-
таг – 72 000 лв.; община 
Опака – 64 000 лв.; община 
Попово – 157 000 лв. и об-
щина Търговище – 305 000 
лв.

В община Антоново 
ще бъдат финансирани 
ремонтите на следните 

обекти

• Възстановяване на учи-
лище и кметство в с. Банко-
вец;

• Възстановяване на чи-
талище в с. Разделци;

• Ремонт на пътни съо-
ръжения, подпорни стени 
и вътрешни улици в с. 
Стеврек;

• Ремонт на четвърто-
класен общински път при 
селата Пиринец, Семерци 
и Иванча;

• Възстановяване на 3 
метални моста по поре-
чието на р. Стара река в с. 
Стеврек

• Възстановяване на ул. 
„Източна“ в с. Любичево

• Възстановяване на ул. 
„Ст. Караджа“ в с. Крушо-
лак;

В община Омуртаг ще 
се извършват възста-

новителни дейности на 
следните обекти

• Ремонт на четвърто-
класен път за с. Змейно;

• Ремонт на улица, свърз-
ващи две махали в с. Пър-
ван;

• Възстановяване на ул. 
„Камчия“ в с. Зелена Мора-
ва;

• Ремонт на мост в с. 
Плъстина;

• Ремонт на четвъртокла-
сен път в с. Голямо Църк-
вище  и Врани кон;

• Ремонт на четвърто-
класен път за с. Птичево;

• Ремонт на пътя, свърз-
ващ с.Бостан със с.  Долна 
Хубавка;

• Възстановяване на под-
порна стена на ул. „В. Лев-
ски“ в Омуртаг;

• Възстановяване на ул. 
„Хр. Ботев“ и ул. „Родопи“ 
в с. Горно Новково;

• Възстановяване на ули-
ците „Н. Николов“ и „Родо-
пи“ в с. Долно Новково;

• Възстановяване на пе-
шеходен мост в с. Рътлина;

В община Опака ще 
се извършат ремонтни 
дейности по следните 

обекти

• Възстановяване на ули-
ци „Янтра“, „Балатон“, 
„Цар Асен“, „Искра“, 
„Крайбрежна“ и „Симеон“ 
в Опака;

• Възстановяване на 
ул.„Славейков“ и укрепва-
не на мост в с. Гърчиново;

• Възстановяване на ул. 
„Плиска“ в с. Люблен;

В община Попово ще 
се извършат следните 

дейности

• Възстановяване на под-
порна стена в с. Долна Каб-
да;

• Възстановяване на мост 
в с. Ломци;

• Почистване на четвър-
токласен път за село Цар 
Асен и възстановяване на 
мост на пътя за селото;

• Възстановяване на под-
порна стена в с. Цар Асен, 
възстановяване на улиците 
„Боряна“ и „Петрохан“ в 
селото.

• Възстановяване на ул. 
„Хр. Ботев“ в с. Помощи-
ца;

• Възстановителни дей-
ности в с. Помощица;

• Ремонт на водосток  на 
четвъртокласен път за с. 
Баба Тонка и възстановя-
ване на пътя за селото;

• Ремонт на четвъртокла-
сен път за с. Горица;

• Възстановяване на ули-
ци „Хан Аспарух“, „Д. 
Благоев“, „Кирил и Мето-
дий“ и „9-ти септември“ в 
с. Захари Стояново;

• Възстановяване на под-
порна стена в с. Садина;

• Възстановяване на 
мост на река Поповска на 
ул. „Раковска“ и корекция 
на реката в Попово;

В община Търговище 
финансираните обекти 

са следните

• Възстановяване на ули-
ца в с. Драгановец;

• Възстановяване на че-
тири улуци, водосток и 
три пасарелки в с.Копрец;

• Възстановяване насипи 
на два моста в с. Кралево;

• Възстановяване на ас-
фалтова настилка на пет 
улици в с. Руец;

• Възстановяване на ас-
фалтова настилка на пет 
улици, три моста – паса-
релки, основи на два моста 
в с. Стража;

• Ремонт на четвъртокла-
сен път Стража–Черковна;

• Възстановяване на ул. 
„Добруджа“ в с. Разбойна;

• Възстановяване на мос-
тове, кладенци, асфалтова 
настилка на улици в с. Чер-
ковна;

• Ремонт на мост на гро-
бище в с. Пролаз;

• Възстановяване на ул. 
„Волга“ в с. Овчарово;

• Възстановяване на ули-
ци „Г. Димитров“ и „Ми-
зия“ и други в с. Братово;

• Ремонт на мост в с. 
Преселец;

• Ремонтни дейности  в 
с. Търновца;

• Възстановяване на 
шест моста на р. Врана в 
Търговище

• Ремонт на дървен рел-
сов мерилен мост на БАН–
НИМХ;

• Възстановителни дей-
ности в професионална 
гимназия по ХВТ–Търго-
вище.

740 000 ЛЕВА ЗА 
ЛИКВИДИРАНЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ 

ОТ БЕДСТВИЯТА
от стр. 1

се  обособи индустриална 
зона по  подобие на вече 
съществуващи в София, 
Русе, Марица, Раднево, Ра-
ковски.

Кметът д-р Людмил Ве-
селинов благодари за ин-
тереса към общината и се 

АГЕНЦИЯТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ – 
С ОФИС В ПОПОВО

от стр. 1
ангажира с всички сили да 
съдейства на Агенцията за 
инвестиции да реализира 
проектите си за Попово, 
от което ще спечелят жи-
телите на общината, като 
се реши проблемът с без-
работицата.

С откриването на офи-
са предизборният щаб на 
НДСВ–Попово демонст-
рира политически и ико-
номически прагматизъм,  
като показа на практика, 
че интересите на жители-
те на община Попово мо-

гат да се поставят над пар-
тийните. Показа се поли-
тическо поведение, кое-
то е в пълен синхрон с ця-
лостната политика на пра-
вителството на НДСВ 
през последните четири го-
дини.  

Кирил ЖЕЧЕВ

През месец май т.г. в на-
шия регион паднаха про-
ливни валежи, придружени 
от бурни ветрове, на места 
вилняха градушки, имаше 
поражения от мълнии. 
Особено пострадаха някои 
райони в периода от 20 до 
31 май. Унищожени бяха 
много декари пролетни 
култури, пострадаха сгра-
ди, машини и съоръжения.

Поповската агенция на 
ЗПД „Витоша“ АД, която 
има свои представителства 
в градовете Борово и Бяла, 
Русенска област, реагира 
веднага. Непосредствено 
след края на природното 
бедствие, въпреки калните, 
трудни за придвижване 
терени, всички пострадали 
райони бяха своевременно 
посетени и внимателно 
огледани. В продължение 
на десет дни бе извършена 
оценка на нанесените ще-
ти, които се оказаха зна-
чителни.

Най-големи са пораже-
нията по земеделската 
реколта в землищата на 
с.Баниска, община Две 
могили, където селскосто-
панската продукция е уни-
щожена над 60%, с.Екзарх 
Йосифово, община Борово, 
с.Ботров, община Бяла, 
с.Батишница, община Две 
могили. В Поповски ре-
гион най-засегнато от по-
ройните дъждове е земли-
щето на с.Ковачевец, къ-

СЛЕД ПРИРОДНИТЕ БЕДСТВИЯ ПРЕЗ МАЙ

ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
ЗА НАД 120 000 ЛЕВА

дето посевите са унищо-
жени около 10–15%. Сил-
но са засегнати също про-
летните култури на ЗК 
„Христо Ботев“–с.Люб-
лен, хибридният слънчо-
глед на кооперация „Черни 
Лом“–с.Гърчиново, слън-
чогледови и царевични 
блокове на кооперация „Съ-
гласие“–с.Садина, коопе-
рация „Паламарца 92“, коо-
перация „Черноломие“–
с.Горско Абланово, частни 
земеделски производители 
като ЕТ „Архелой–Асен 
Христов“–с.Светлен, СД 
„Ардея“, Станьо Колев от 
Попово и др. 

Нанесени са и някои ма-
териални щети – отнесе-
ни покриви (сградата на 
кметството в с.Бистренци, 
Русенско), изгорели ма-
шини и съоръжения след 
паднали мълнии в Борово 
(чорапена фабрика „Три-

Унищожен пшеничен блок в с.Баниска

Слънчогледов блок на кооперация „Черноломие“–Горско 
Абланово, унищожен от проливния дъжд и градушката

Ко“) и други.
Всички оценки на нане-

сените щети по земедел-
ските култури са направени 
с участието на вещото ли-
це Ангел Йорданов (агро-
ном), директора на Сел-
скостопанска дирекция 
на централата на ЗПД 
„Витоша“ в София Дра-
гомир Драганов и управи-
теля на агенция в Попово 
Венета Колева. След като 
бе установен размерът на 
щетите, в срок от три дни 
те бяха изплатени на всич-
ки пострадали. 

Заслужава да се отбеле-
жи, че подобни поражения, 
нанесени на селското сто-
панство, не е имало от-
преди 5–6 години. 

Пострадалите от гра-
душката и бурните ветрове 
житни насаждения са об-
що 3930 декара, като из-
платените за тях финан-
сови средства възлизат 
на 47 270 лева. Унищоже-
ните посеви от царевица 
и слънчоглед (маслодаен 
и хибриден) вследствие на 
проливните дъждове и бур-
ни ветрове са 2890 декара, 
за които са изплатени 
общо 68 620 лева. 

Изплатените обезщете-
ния на застраховано частно 
имущество (телевизори, 
хладилници, фризери и 
други) надхвърлят 10 хил. 
лева.

На 16 юни възрастен 
мъж се удави в язовир 
„Каваците“ заедно с коня 
си. Нещастието станало 
към 13,30 часа, когато 65-
годишният Яшар Махму-
дов от с. Светлен, община 
Попово, пътувал с каруцата 
си от Попово към селото 
си. С него бил и внукът му 
Сердар, 8-годишен.

Наближавайки язовира, 
възрастният мъж решил 
да напои коня. Неочаквано 
животното започнало да 

ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД

Във връзка с предстоя-
щата кампания за съ-

биране и предаване 
на липов цвят, в съот-

ветствие с чл. 11 и 
чл. 34 от Наредба № 
1 на МТРС и чл. 7 от 

Наредба № 1 за опазване 
на обществения ред 

и чистотата на 
населените места 

на територията на 
община Попово
ЗАБРАНЯВАМ

Чупенето, отсичането 
на клонки и бране на цвят 
от липовите насаждения 
в населените места и край 
пътищата на територията 
на общината.

Нарушителите ще бъдат 
санкционирани с глоба 
до 200 лева, съгласно 
чл. 25 от Наредба № 1 за 
опазване на обществения 
ред и чистотата на населе-
ните места на територия-

та на общината и обез-
щетение по чл. 34 от На-
редба № 1 за опазване на 
озеленените площи и деко-
ративната растителност.

кмет на община 
Попово д-р Л. Веселинов

30 юни е крайният срок, 
в който инвалидите могат 
да поискат финансова по-
мощ от държавата, за да 
облекчат битието си.

До споменатата дата 
всички социални служби 
ще приемат молби за т.нар. 
интеграционна добавка. 
Одобрените ще получат 
парите си със задна дата 1 
януари 2005 година. Те се 
дават за различни нужди 
на хората с увреждания – 
транспорт, обучение, дие-
тично хранене, достъп до 
информация и др. Месеч-
ната сума е процент от 
гарантирания минимален 
доход за страната (55 лева) 
и се движи от 8,25 лева 
до 46,70 лв., в зависимост 
от потребностите на инва-
лида.

Веднъж в годината се по-
лагат по 165 лева за бал-
неолечение.скача, да буйства и каруца-

та заедно с пътуващите в 
нея хора се намерила във 
водите на язовира. Дядото 
успял да избута внука си 
от каруцата, но самият той 
не можал да се спаси и 
потънал в дълбоката вода. 

Уплашеното момче хук-
нало към селото да каже за 
нещастието. В това време 
свидетели на трагедията се 
обадили в полицията. След 
часове на мястото, където 
потънали човекът и конят, 

пристигнали водолази от 
Горна Оряховица. Те ус-
пели да извадят трупа на 
Яшар от петметрова дъл-
бочина, на около 15 м от 
брега на язовира. Близки 
на удавения споделили, че 
в деня на нещастието той 
ходил в Попово, за да тегли 
пари, изпратени от децата 
му от Португалия. С тях 
купил различни неща на 
внука си от провеждащия 
се по това време в града 
панаир.

МЪЖ СЕ УДАВИ В ЯЗОВИР „КАВАЦИТЕ“

ДО 30 ЮНИ 
СЕ ПРИЕМАТ 
МОЛБИ ЗА 
ДОБАВКИ

088 9 516 878за контакти: 0608/2-15-80

Рицар Нет
www.knightbg.org
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ВСИЧКО ЗА 
ОБЩИНА ПОПОВО

Наскоро поповски полицаи задържаха двама души, 
сключващи незаконна сделка с антични предмети. У 
нарушителите са намерени около 15 антични монети 
и накити, изровени при забранени археологически раз-
копки. За едно денонощие в ареста бяха прибрани 50-
годишният поповчанин М.М. и неговият клиент Д.Д. 
(55 г.) от Русе. След извършените по-късно обиски в 
домовете им полицейските органи са намерили още 
доста голям брой други антични вещи – върхове на 
стрели, накити, монети и др. Открити са също метало-
търсачи.

Все още не е установено точно мястото, откъдето са 

АРЕСТУВАНИ ТЪРГОВЦИ НА АНТИКИ
изровени споменатите антични предмети. Всички кон-
фискувани антики са описани и предадени за експер-
тиза, която да установи датировката им и да определи 
тяхната стойност.

След приключване на образуваното дознание се 
очаква русенецът, като купувач на антиките, да бъде 
подведен под отговорност за укривателство на вещи, 
придобити по престъпен начин. Наказанието за това е 
лишаване от свобода за срок до пет години. М.М. от 
Попово най-вероятно ще отнесе парична санкция от 
1000 до 10 000 лева и затвор до три години эа незаконна 
търговия с археологически находки.

ОБЩИНА–ПОПОВО

ЗАПОВЕД № 394 
За гарантиране пожарната безопасност в 

община Попово през летния сезон на 2005 година, 
за опазване на посевите, горските насаждения, 

зърнените храни и фуражи от пожари и във връзка 
с чл.119 от Закона за МВР и чл. 100, 101 и 103 от 
Правилника за приложение на Закона за МВР и  
Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на 

енергийни обекти (ДВ бр.88/2004 г.)
НАРЕЖДАМ:

1. Кметовете на населени места да разпоредят на 
земеделските кооперации и производители стриктно 
спазване на противопожарните изисквания и недопус-
кане на пожари през летния сезон на 2005 година.

2. Да не се извършва палене на огън и тютюнопушене 
покрай и в узрели посеви, горски масиви, територии 
със складирана слама и груб фураж и особено в 
районите, където преминава газопровод и има открити 
газови съоръжения.

3. Да не се извършват ремонтни работи по газо-
проводи, електропроводи и други комуникации и 
съоръжения, преминаващи през земеделски земи с 
узрели посеви и горски масиви. Изключения се допус-
кат само при аварии, природни бедствия, след съгла-
суване с РС „ПАБ“.

4. Да не се палят стърнища и други растителни отпа-
дъци в земеделски земи без разрешително от фито-
санитарен орган, РС „ПАБ“ и съгласуване с кмета на 
населеното място. 

5. В срок до 22.06.2005 г. земеделските кооперации 
и други фирми, участващи в жътвената кампания, да 
назначат комисии и с протокол, удостоверяващ тех-
ническата изправност, да приемат машините, участ-
ващи в жътвата. С всички участници в кампанията да 
се проведе инструктаж срещу подпис по правилата на 
пожарна безопасност.

6. ЗК и фирмите, участващи в жътвата, съгласувано 
с кметовете по места, да осигурят денонощни наблю-
дателно-охранителни постове на блоковете с есенници 
от момента на настъпване на восъчна зрялост.

7. Складирането на слама и тревни фуражи да ста-
ва на определени безопасни места, осигурени с необ-
ходимите противопожарни уреди и при стриктно спаз-
ване на противопожарните изисквания, встрани от 
газопроводи.

8. Да се жъне след парцелиране на участъци, ожън-
ване и изораване на противопожарни ивици, широки 8 
метра в масивите и 4 метра около тях. Същите ивици 
да се изорат и край газовите съоръжения.

9. Да се проведе разяснителна работа сред децата, 
пастирите, косачи, пчелари и други земеделски стопани 
за мерките по пожарна безопасност през летния сезон.

 Настоящата ми заповед да се доведе до знанието 
на всички земеделски кооперации и частни стопани 
чрез кметовете на населени места.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на 
Красимир Дамянов – директор на дирекция „СИД“ 
при Община–Попово.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО
Д-Р Л.ВЕСЕЛИНОВ

К. СВЕТОСЛАВОВ

Приключи тазгодиш-
ният Русалски панаир в 
Попово. От него в каса-
та на Общината са постъ-
пили общо 24 000 лева. 
Приходите от панаира 
през миналата година 
са били повече – около 
30 500. Основната причи-
на за намалените парич-
ни постъпления е премест-
ването на панаира с ед-
на седмица напред зара-
ди предстоящите парла-
ментарни избори. През Ру-
салската седмица, когато 
традиционно се провежда 
поповският панаир, в стра-
ната няма друга подоб-
на изява. По време на таз-
годишната панаирна сед-
мица в Попово (13–19 
юни) панаири е имало в 
още две населени места – 
градовете Трявна и Анто-
ново. Освен това в региона 
е имало по същото време и 
два големи селски събора. 
Поради тези причини 
дошлите търговци в По-
пово бяха значително по-
малко в сравнение с пред-
ходните години. Сега на 
панаирната площ бяха раз-
положени само две заве-
дения за обществено хра-
нене (бирарии), а през ми-
налата година те са били 
осем.

Друга причина за нама-
лелите приходи е, че поради 
липса на конкуренция 
участниците в панаира 
започнаха нормална тър-
говска дейност едва през 
последните три дни – в 
петък, събота и неделя (чак 
тогава централната улица 
се запълни със сергии).

За отбелязване е, че таз-
годишният панаир преми-
на при добър обществен 
ред, не са регистрирани 
никакви произшествия. 
Главната заслуга за това 

24 000 ЛЕВА ПРИХОДИ ОТ ПАНАИРА

е на изградения щаб за 
организация и провежда-
не на панаира в състав 
от 14 души, които изпъл-

ниха точно задължения-
та си и следяха непрекъс-
нато за спазване реда и 
установените правила. 

Освен това по план, изра-
ботен от началника на 
Районното полицейско 
управление в Попово, на 
панаирната площ и цен-

тралната градска част бе 
осигурено непрекъснато 
полицейско присъствие. 
Работното време на панаи-

ра се спазваше точно, музи-
ката спираше в определе-
ния час, автомобили не 
се допускаха от 9 часа до 
края на работното време. 

ОБЩИНА–ПОПОВО
СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА–ПОПОВО съобщава на всички заинте-
ресовани, че на основание Заповед № 397 от 20.06.2005 
г. на кмета на общината се забранява:

1. Продажбата на алкохол от магазините, заведенията 
за обществено хранене и други обществени места от 
20 часа на 24 юни до 8 часа на 26 юни 2005 година.

2. В дните 24 и 25 юни 2005 година всички заведения 
за обществено хранене, кафенета, дискотеки и други 
подобни да бъдат с работно време не по-късно от 22 
часа.

...и отзад

Панаирът отпред и...

ОБЩИНА–ПОПОВО
ОБЯВА

Община–Попово, област Търговище, на основание 
чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен 

проект за частично изменение на Пуп за регулация 
и застрояване на кв.104, 104 а, 104 б, 104 в, по плана 
на р. Попово, който заинтересованите собственици 
могат да прегледат, в т.ч. и книжата към него, в 

стая № 305, трети етаж на Общината.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

Несъгласните с предвижданията в проекта могат 
да направят писмени възражения в едномесечен срок 

от обнародването в ДВ от 31.05.2005 г.

 РЕШЕНИЕ № 67 от 19 май 2005 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСА и чл. 

129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет–Попово одобрява 
подробния устройствен план-парцеларен за доводящ 
колектор към „ПСОВ“ в масиви №22 и 23 по плана 
за земеразделяне на с. Кардам, община Попово, 
местност Адата и местност Исраил, приет от 
комисията по чл.128, ал.7 от ЗУТ. Съгласно Протокол 
№4 от 19.ІV.2005 год. Решение №67 от 19.05.05 г. е 
обнародвано в ДВ, бр. 49/14.06.05 г.

  РЕШЕНИЕ № 68 от 19 май 2005 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСА и чл. 

129, ал.1 ЗУТ Общински съвет–Попово, одобрява 
подробния устройствен план-парцеларен план за 
обект: Трасе на разпределителен газопровод за 
„Еврооранжерии“ и газопроводни отклонения за 
ЕТ „Чедо-Доси Челашинов“ и „Натурела плод“ АД, 
в масиви № 68 и 69 по плана на с. Кардам, община 
Попово, местност Долни ливади, приет от комисията 
по чл. 128, ал. 7 от ЗУТ съгласно Протокол № 4 от 
19.ІV. 2005 г. Решение № 68/19.05.05 г. е обнародвано 
в ДВ, бр. 49/14.06 05 г.
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Вечерта на 21 юни – 
първия летен ден, коали-
ция „За България“ закри 
предизборната си кампания 
в Попово с голям концерт 
на централния градски 
площад. Пред събралото 
се множество граждани 
най-напред на естрадата 
се появиха музикантите от 
прочутия сръбски оркестър 
на Горан Брегович. Тех-
ните виртуозни изпълне-
ния на култови песни и 
балкански ритми вдигна-
ха настроението на публи-
ката, изпълнила площада, 
въпреки честите прева-
лявания.

След като сръбските 
музиканти приключиха 
своята програма, пред 
гражданите застанаха 
кандидатите за народни 
представители от коалиция 
„За България“ начело с 
водача на листата за 28-и 
Търговищки избирателен 
район и заместник-пред-
седател на Висшия съвет 
на Българската социалис-
тическа партия Румен Ов-
чаров. Сред тях бе и кме-
тът на общината д-р Люд-
мил Веселинов. С крат-
ко приветствено слово 

Трудно може да се опи-
ше с думи последвалата 
концертна програма, под-
готвена от гениалната Неш-
ка Робева. Търпението на 
чакалите под дъжда хора бе 
многократно възнаградено 
от фантастичните изпъл-
нения на невероятните 
танцьори, познати не само в 
страната ни, но и в различни 
градове зад граница. Зрите-
лите станаха свидетели на 
истинска феерия от звуци, 
танци, акробатика, багри, 
светлини. 

Дошлите на концерта 
имаха рядката възможност 

да се насладят тази вечер  
на таланта на една от най-
добрите ни художествени 
гимнастички за всички 
времена – Нешка Робева. 
Изявата на нейните моми-
чета и момчета донесе на 
поповчани много положи-
телни емоции, като възтор-
гът им се изразяваше с 
продължителни аплодис-
менти през цялото време-
траене на концерта.

С ОРКЕСТЪРА НА ГОРАН 
БРЕГОВИЧ И СПЕКТАКЪЛ НА 
НЕШКА РОБЕВА КОАЛИЦИЯ 
„ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЗАКРИ 
ПРЕДИЗБОРНАТА СИ КАМПАНИЯ 

На 16 юни интелектуал-
ци и граждани на Търгови-
ще и областта се срещнаха 
с академик Антон Дончев, 
издателя Иван Гранитски, 
кандидатите за народни 
представители от листата 
на коалиция „За България“ 
Румен Овчаров и Румен 
Такоров. 

„Философията на живо-
та на един човек, на един 
народ може да бъде само 
една – в едната ръка да 
държиш шепа зърно, кое-
то да хвърлиш, и догоди-
на да има какво да ядеш. 
В другата ръка да дър-
жиш жълъди – като ги 
засадиш, след 50–100 го-
дини в държавата ще има 
гора, ще има вода, ще има 
сянка, ще има живот. 
Затова нека изпратим в 
нашето Народно събрание 
хора, които умеят да сеят 
дъбове.“ – с това послание 
се обърна към дошлите 
на срещата големият бъл-
гарски писател, посочвай-
ки, че един  такъв човек е 
Румен Овчаров. 

Всеки от присъстващите 
получи 19-ото издание на 
„Време разделно“ – рома-
на, който обиколи света. 

Румен Овчаров поясни, 
че изборът на това заглавие 
не е случаен. Става дума за 
достойнството българско, 
за независимостта, за веч-

АКАДЕМИК АНТОН ДОНЧЕВ 
ПОДКРЕПИ КАНДИДАТИТЕ 

НА КОАЛИЦИЯ „ЗА БЪЛГАРИЯ“

ността, за човечността – за 
внушенията на  тази книга 
и този автор, за когото в. 
„Ню Йорк таймс“ написа: 
„Антон Дончев има усета 
на Омир за разбирането 
и на българи, и на турци, 
чувството на почит пред 
неустрашимата вяра и от-
прищената дива енергия и 
на едните, и на другите.“

Водачът на листата на 
коалиция „За България“ 
призова да изберем №3 в 
интегралната бюлетина, 
защото „тези избори от-
варят една нова страница 
в българската история. 
И много е важно как ще 
влезем в Европа – дали с 
протегната ръка на бедни 
или като достойни българи, 
които знаят своето място в 
Европа.“

Trgpool

На 25 юни ни предстои 
отговорната задача  да из-
берем ново Народно съ-
брание. От вота на всички 
гласували българи ще за-
виси не дали, а как ще се 
присъединим към обеди-
нена Европа и какво място 
ще заемем в нея.

Отговорът на този въ-
прос в решаваща степен 
ще зависи от конкуренто-
способността на родната 
икономика, от човешкия 

КОАЛИЦИЯ „ЗА БЪЛГАРИЯ“ 
ЕДИН ЗА ВСИЧКИ, ВСИЧКИ ЗА ЕДИН

ЗА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ
потенциал на нацията, от 
силата на държавата.

Изправени сме пред не-
обходимостта от иконо-
мически модел на разви-
тие, който да мобилизира 
ресурсите на страната в 
подкрепа на конкуренто-
способността и растежа. 
Модел, който да ни води 
към икономика, основана 
на знанието.

По нов начин се налага да 
определим приоритетите 

в икономиката. Не от-
расли, за развитието на 
които държавата създава 
„парникови“ условия, а 
технологии и ресурси, из-
дигащи конкурентоспо-
собността ни като нация.

Коалиция „За Бълга-
рия“ е за УПРАВЛЕНИЕ 
С ТАЛАНТА НА ЦЯЛА-
ТА НАЦИЯ, за нов поли-
тически стил и култура:

• Широк обществен 
диалог, съгласие и едино-

действие по въпросите 
от общонационален ин-
терес.

• Приемственост в защи-
тата на националните 
интереси и развитието 
на демократичните ин-
ституции.

• Етническа и религиоз-
на толерантност  в съот-
ветствие с европейските 
стандарти и политики.

• Управление на ясния по-
литически мандат и отго-
ворност заедно с цялата 
нация, независимо от 
идейните, етническите и 
религиозните различия.

Ние ще търсим широк 
диалог и подкрепата на 
синдикатите в защита на 
социалните права и ин-
тереси на трудещите се. 
Ще следваме политиката 
на отваряне към граждан-
ското общество, на из-
дигане ролята на неправи-
телствените организации. 
Ще защитаваме конститу-
цията като фундамент на 
социалната и правовата 
държава и на парламентар-

ната република. Ще управ-
ляваме честно и прозрачно, 
с ефективни мерки срещу 
престъпността, корупция-
та и злоупотребата с 
власт.

Убедителното спечелва-
не на парламентарните из-
бори от левицата е реша-
ващо условие за такова уп-
равление на страната.

На 25 юни – 
с БЮЛЕТИНА № 3!

Трифон ТРИФОНОВ – 
кандидат за народен 

представител от 28-и
Търговищки 

избирателен район

към присъстващите граж-
дани и симпатизанти на 
коалицията се обърна кан-
дидатът за депутат Три-
фон Трифонов, който из-
рази увереността си в из-
борната победа на 25 юни. 
Водачът на кандидатската 
листа Румен Овчаров съ-
що поздрави поповчани и 
ги призова да гласуват в 
изборния ден с бюлетината 
на коалицията – № 3.

Завалелият през това 
време дъжд отложи за 
около половин час нача-
лото на програмата на из-
вестния състав на Неш-
ка Робева. Хората на пло-
щада, разпънали чадъри, 
стоически изчакаха вале-
жът да спре, като през това 
време оркестрантите на Го-
ран Брегович запълниха 
принудителната пауза със 
свои изпълнения. 

КОАЛИЦИЯ 
„ЗА БЪЛГАРИЯ“
БЮЛЕТИНА 

№ 3
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ДО ГЮНАЙ МЕХМЕД КАДИР, ГР.ОМУРТАГ
ДО БТА И СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
ДО ПРЕДИЗБОРНИТЕ ЩАБОВЕ НА ВСИЧКИ ПАРТИИ 
ОТ 28-И МИР–ТЪРГОВИЩЕ 

БРАТЯ БЪЛГАРИ,
Изборите са едно от малкото постижения на младата българска демокрация 

в годините на преход, но те са и изпитание за всички нас.
Изразявам възмущение и категорично несъгласие с нецивилизованите варварски 

методи, чрез които ДПС води своята предизборна агитация в 28-и Търговищки 
многомандатен избирателен район. Агресивната политика на Централното 
оперативно бюро на ДПС се пренесе вече на територията на няколко общини. 
Резултатът е налице: поругават се български училища, оскверняват се национални 
символи, упражнява се агресия и дискриминация върху български граждани. Днес 
вече има пострадал човек!

 Изразявам съчувствие на пребития от активисти на ДПС в Омуртаг Гюнай 
Мехмед Кадир (член на БСП) и неговите близки!

Настоявам всички цивилизовани български партии да порицаят наглата и 
агресивна политика, водена от Ахмед Доган и неговите „барони“. Призовавам 
българските граждани да не се поддават на техните провокации.

22 юни 2005 г., Търговище  
Тошо Пейков – водач на  листата на НДСВ в 28-и МИР 
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Напрежение цари 
в лагера на ДПС. 
Времето на агент 

„Сава-Сокола“ изтича. С 
приближаването на 2007 
година шансовете на 
Д(П)С политици с псевдо-
ними намаляват силно. 
Криминалните мрежи, из-
градени с тяхна подкре-
па, нямат място в Евро-
пейския съюз. В Европей-
ския парламент нямат 
място Д(П)С агенти.

„Когато Доган разбра, 
че никой не го иска, той 
започна да се самопредлага 
за коалиция“, сподели 
проф. Кръстю Петков от 
екрана на телевизията. 
Шетнята на някои от тези 
люде се изроди и премина 
в нагла демонстрация на си-
ла. Назначават свои хора, 
притискат колебливи, увол-
няват политически опонен-
ти. Безпардонно поругават 
държавни символи.

Хората в Търговищко 
са потиснати и унизени. 
Активисти на ДПС са 
облепили с лика на „евро-
пейския политик“ Доган 
входовете и изходите на 

градовете – пилоните, сим-
волизиращи държавност-
та, националната гордост 
и сила. Избивайки подсъз-
нателните си комплекси, 
страха си от неминуемо 
поражение, в Омуртаг 
Меди Доганов се държа 
като османски султан – 
„Два мандата ще са про-
вал, трябват ни три. Ясен 
ли съм?“. Снабдил се 
чрез закупуване на ин-
дулгенции с нов морал, 

Доган потърси и намери 
(отново срещу пари) фи-
зическа и технологична 
изява. Дали все още някой 
вярва, че тази съзнателно 
търсена доминация е проя-
ва на човеколюбие: На 15 
юни, като компенсация за 
грандоманските си ком-
плекси, дръндарският 
ром се възнесе в небето. 
Бил много зает, за да пъ-
тува с автомобил, и зато-
ва, за авторитет, се спус-
нал при видинските си 
бедни събратя с хеликоп-
тер от облаците. По дет-
ски наивни, някои от ро-
мите се впечатляват от 
подобни цигански теа-

трални жестове. Но не и 
ограбените с участието 
на Ахмед Демир Доган 
поумнели и вече инфор-
мирани български граж-
дани.

„Виждали ли сте кър-
джалийските крайни квар-
тали, населени с етничес-
ки турци и с турчеещи се 
цигани? Там върху пръс-
тените подове на те-
чащите коптори се вър-
галят по 7–8 деца – глад-

ни, мръсни и отчаяни. Ка-
то родителите си – гласо-
подаватели на Доган, 
които той второ десе-
тилетие рекетира“. То-
ва са думи на поетесата, 
на състрадателната млада 
жена Мариана Кирова. 
Преди тези необразовани 
и мизерстващи хора бяха 
заставяни от десетниците 
на ДПС да гласуват в 
„индийска нишка“ с пред-
варително раздадени бю-
летини и бяха принуж-
давани да го правят под 
страх от физически тор-
моз. Сега тактиката е 
още по-жестока – идеята 
избирателите на ДПС 

да пишат имената си на 
интегралната бюлетина, за 
да могат бюлюкбашиите 
да ги следят как гласуват, 
е отрицание на самата де-
мокрация, изстрадана от 
всички нас – и от леви, и от 
десни – през последните 
години. Парадоксалното 
е, че тази наша европейска 
демокрация отвори вра-
тите за подобна азиатска 
диктатура.

Граждани, намерили 
препитание в програмите 
за временна заетост, са 
принудени да разлепват в 
работно време агитацион-
ните материали на ДПС. 
Иначе – ще бъдат увол-
нени... С уволнение са за-
плашени работници и слу-
жители в „Шише-джам“, 
активисти на партии, раз-
лични от ДПС. Когато 
преди 10 дена депутати 
от НДСВ  сигнализираха, 
че българското училище 
в с. Трескавец е облепено 
с плакати на ДПС, че 
дворът му е превърнат в 
кръчма, където посред 
бял ден се хвърлят пред-

изборни гюбеци, все ед-
но че съобщиха на компе-
тентните членове на 
Районната избирателна ко-
мисия в Търговище прог-
нозата за времето. А чле-
нове на тази комисия са 
уж български патриоти, 
изпратени от БСП, от 
ВМРО да защитават закон 
и държава... Тогава какво 
пречи на Доган да про-
дължи още по-дръзко да се 
възнася в небето като някоя 
застаряваща ориенталска 
прима? Трябва ли да ча-
каме 2007 година, за да 
го поставят на мястото му 
европейските лидери, или 
и ние – българи, турци и 
роми, сме хора на място – 
истински български и евро-
пейски граждани?

Разтревожени за собст-
веното си оцеляване, ре-
жисьорите на спектакъ-
ла „Доган“, водачи на кри-
минални общности, про-
бутват мита за месията, за 
свръхчовека, който слиза 
от небето, за да въздаде 
справедливост, да спаси 
бедните и унизените. Екс-

ПАДНАЛИТЕ ОТ 
НЕБЕТО АНГЕЛИ

Братя българи, братя и сестри,
предприемчиви джумалии,
Вече 60 години Търговище се управлява от едни и същи – от социалисти, а 

днес – от коалиция между БСП и ДПС. В резултат Търговище е най-бедният, 
най-безработният и най-разкопаният град на Балканския полуостров. Когато 
пътник преминава вечер през Търговище, на сутринта вкарва колата си в сервиз, 
а пломбите си показва на зъболекар. Нима толкова сте свикнали с този хаос, 
нима толкова ви харесва, че ги избирате няколко мандата все едни и същи!

И днес тези, които ви докараха до тука, искат да ви откарат и по-нататък – 
към познатата бедност, към обичайния хаос. Кметове, заместник-кметове, 
които разсипаха своя град, обещават „да оправят“ и България. Жална º майка 
на България! Всъщност дали наистина има две Българии, както твърдят някои? 
Дали страхливите на тези избори ще надделеят – да му мислят предприемчивите 
и смелите. На 25 юни пред избирателните урни застава България на смелите.

Знам, че вие, братя и сестри, сте от смелите. Какво ще се случи на нашите 
деца през следващите години, зависи от нас, от активните хора на засмяна и 
активна България. Тази България ще надделее над ориенталските хитрости и 
лъжи, над тъмнината.

България на европейците – красива, щастлива и спретната или прашна, 
намръщена, завистлива и мързелива България? Вие избирате! Нашите деца 
избраха по-динамичната, по-модерната България. Недоволните напускат 
Ориента... Да се доверим на кръвта, на децата си.

Да изберем отличната оценка! Да гласуваме за промяната в Търговище с № 6 
от интегралната бюлетина – за кандидатите на НДСВ!

Да продължим напред, за да се гордеем с България!
За Търговище, за промяната, за България – с шестицата от интегралната 

бюлетина, скъпи джумалии!
Юни 2005 г., Търговище                                  

Тошо Пейков       

ЗА ТЪРГОВИЩЕ, ЗА БЪЛГАРИЯ!

Слънчево настроение и народни хора съпътстваха цялата кампания на НДСВ

понирайки своя мит оба-
че, циганските барони на 
Доган се опитват да рушат 
нашите символи. В резултат 
светинята на България – 
водачът на непримиримата 
борба срещу турската им-
перия Васил Левски, е 
облепен с плакатчетата на 
послушното сътрудниче 
Меди Доганов.

В стремежа си да събере 
достатъчно депутати за 
следизборен пазарлък с 
БСП Доган смята  да из-
ползва социалистите (след 
НДСВ) за следващи коали-
ционни донори. Възник-
ва резонно въпросът: съ-
гласни ли са български-
те патриоти от БСП да 
бъдат разигравани през 
следващите четири години 
от добре познатите им по-
литически „брокери“ – 
„падналите от небето анге-
ли“ от ДПС? И ако не са 
съгласни, да припомнят на 
своите лидери анекдота за 
прасето и кокошката...

Търговище, 
Предизборен щаб на 

НДСВ
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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

• СПОРТ •

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

Кирил ЖЕЧЕВ

През този месец в общи-
на Попово се проведе курс 
за придобиване право на 
лов, организиран от мест-
ното Сдружение на ловци-
те и риболовците. Канди-

33 НОВИ ЛОВЦИ В ПОПОВСКА ОБЩИНА
датите да упражняват то-
зи емоционален спорт бя-
ха общо 40 човека. В коми-
сиите за провеждане на тео-
ретичния и практическия 
изпит, назначени от Регио-
налното управление на го-
рите, бяха включени члено-

ве на държавна дивечовъдна 
станция „Черни Лом“–
Попово и РПУ–Попово. 

На 6 и 7 юни се състоя 
теоретичният изпит, който 
включва решаване на тес-
тови задачи (от областите 
дивечознание, Закон за ло-
ва, кинология и болести по 
дивеча), писмено развиване 
на въпроси по същите дис-
циплини и събеседване.

Успешно издържалите 
се явиха на 16 и 17 юни 
на практически изпит – 
стрелба по силует на бя-
гащ заек (десен) и стрел-
ба по панички в дисцип-
лината „Скийд“. От всич-
ки кандидати, петима се 
оказаха недостатъчно под-

готвени, демонстрираха 
слаба стрелба и отпаднаха. 
Така през новия ловен се-
зон, който ще се открие 
през август, 33 нови ловци 
ще се „влеят“ в ловните 
дружинки в общината.

К. ЖЕЧЕВ

В съботния ден, 18 юни, 
на стадиона в градската 
градина в Попово се съ-
стоя  традиционното ки-
ноложко изложение, орга-
низирано всяка година 
през панаирната седмица 
от местното Сдружение 
на ловците и риболовци-
те. Много хора от града 
домакин и съседните се-
лища дойдоха тук да по-
кажат своите четирикраки 
любимци, имаше и доста 
граждани, любители на 
кучета, дошли на изложбата 
заради атрактивността на 
изявата.

На изложението бяха 
представени общо 34 ку-
чета – стражеви, ловни и 
декоративни. Според поро-
дите те бяха разделени на 
16 групи. Компетентно жу-
ри с председател д-р Ни-
колай Найденов – начал-
ник на  областната ветери-
нарна служба в Търговище, 
оцени представените жи-
вотни от различните по-

КИНОЛОЖКО ИЗЛОЖЕНИЕ

роди и групи.
Всички участвали в из-

ложението кучета полу-
чиха награди и дипломи, 
а най-добрите бяха отли-
чени с индивидуални на-
гради. Сред тях бяха нем-
ските овчарки Дитар на 
Тодор Димитров и Сара на 
Николай Иванов, дратха-
рът Рита и ягтериерът 
Рино на Румен Чавръков, 
лудогорското гонче Арап 
на Йордан Йорданов, бара-
кът Мухльо на Мирослав 

Божидаров. От декоратив-
ните домашни любимци 
като най-добри бяха отли-
чени  кучето Елза от рядка-
та порода чихуа-хуа на 
Йордан Петков и пекине-
зът Чарли на Ваня Вален-
тинова.

Сред присъстващите 
на изложението интерес 
предизвикаха и кучетата, 
представители на поро-
дите средноазиатска овчар-
ка, кавказка овчарка, кара-
качанско куче и др.

К. СВЕТОСЛАВОВ

По повод откриването на новия риболовен сезон на 
11 юни на язовир „Каваците“ се проведе състезание по 
улов на риба. В него взеха участие общо 18 риболовци 
от Попово, разделени в три възрастови групи: възраст-
ни, юноши и деца. Всички състезатели ползваха само по 
една въдица с една кука, като риболовът бе „на плувка“. 

След приключване на определеното време стана ясно 
кои са майсторите в тази вид спорт. Ето резултатите:

Деца: 1. Светослав Руменов,  2. Калоян Красимиров
Юноши: 1. Христо Данаилов, 2. Йордан Михов, 3. 

Ивелин Вътев
Възрастни: 1. Красимир Тодоров, 2. Пламен Стефа-

нов, 3. Христо Друмев
Всички участници в риболовното състезание полу-

чиха награди, връчени им лично от кмета на общината 
д-р Людмил Веселинов. Награден бе и най-възрастният 
риболовец, 77-годишният Иван Грудев.

СЪСТЕЗАНИЕ ПО УЛОВ НА РИБА

Кирил СВЕТОСЛАВОВ

На 17 юни на новия спор-
тен комплекс „Арена“ в 
Попово (в градската гра-
дина, до спортна зала 
„Тодор Янев“) се проведе 
първият междуобластен 
турнир по плажен волей-
бол. В него взеха участие 
домакините от Попово и 
гостуващите състезатели 
от Разград. Срещата завър-
ши при резултат 2:0 гей-
ма за поповчани. Тя бе 
тренировъчна и за двата 
състава, които играят на 25 
и 26 юни на първия турнир 
по плажен волейбол за ама-
тьори в курорта Албена. 
Предвижда се занапред 
подобни турнири да се 
организират всеки месец.

Спортният комплекс се 
състои от площадка за пла-
жен волейбол и площад-
ка за тенис на корт. Пър-
вата е готова още от ми-
налата година, а на вто-
рата остава да се положи 
най-горният слой от по-
критието. Предстоят също 
някои довършителни рабо-
ти по целия комплекс. Об-
щина–Попово се е ангажи-
рала да финансира довър-
шителната фаза от реали-
зацията на проекта, като 
средствата ще се осигурят 
от фонд „Приватизация“.

Нека да припомним, 
че целта на спортен ком-

ТУРНИР  ПО 
ПЛАЖЕН 

ВОЛЕЙБОЛ

плекс „Арена“ е да се раз-
ширят възможностите за 
неорганизирано спортува-
не на гражданите и  да се 
ангажира свободното вре-
ме на децата и младежите 
в спортуване, с оглед во-
дене на по-здравословен 

начин на живот. С него-
вото окончателно завърш-
ване ще стане възможно 
организирането на атрак-
тивни турнири по плажни 
спортове и тенис на корт 
на местно, национално и 
международно ниво.
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комедия

Би Ти Ви 9.00

СБЛЪСЪК

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30  Неделен стадион
18.00 По света и у нас
18.15 Студио: „След избора“
20.00 По света и у нас
20.50 Неделна киновечер:   
 „Верижна реакция“ 
 (САЩ)
23.10 Джубокс
23.40 По света и у нас
23.55 Световна лига по 
 волейбол: 
 България–Франция
   1.55 Техно
   2.25 „Чай“ (п)
   4.10 Видеоклипове
   4.45 Непозната земя (п)
   5.15 Мело ТВ мания (п)
 
 

ПЕТЪК, 24 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
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
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“
  1.20 Елиза

 

  2.20 bTV новините
  2.50 Бон апети (п)
  3.15 Осъдена (п)
  4.10 Искрено и лично (п)
  5.00 Бедната Настя (п)

СЪБОТА, 25 юни

  6.00 Физиотоника 
  6.30 Реално 
  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 „Дадена дума“ (САЩ)
14.30 Иначе
15.00 Споко 
16.00 Българският ТОП 100
17.00 Живот на скорост
17.30 Море от любов 
18.30 Сеизмограф
19.15 Треска за злато 
19.30 bTV новините 
20.00 „Баща мечта“  (САЩ)
22.00 bTV новините 
22.30 Благотворителен мач 
 срещу бедността
  0.30 Бързи пари
  0.40 Филм (п)
  2.20 БГ ТОП 100
  3.15 bTV новините
  3.45 Сеизмограф  (п)
  4.30 Глобусът
  5.30 Споко (п)

НЕДЕЛЯ, 26 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
13.00 „Надежда за обич“ 
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 „Американски 
 прелести“  (САЩ)
22.00 bTV новините 
22.30 Кабината
23.30 Опасни улици
  0.00 Бързи пари
  0.40 Сблъсък (п)
  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, 24 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
  5.00 Отдаденост (п)
  6.30 Само баламите 
 бачкат (п)

СЪБОТА, 25 юни

  7.30 Иконостас

ПЕТЪК, 24 юни

  6.15 Дързост и красота
  7.00 Денят започва
  9.30  Телепазарен прозорец
  9.45 От и за 
 Великобритания
10.00 Защо не с 
 Марта Вачкова 
11.30 Светът на Швейцария
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.20 „Здрав разум“ 
 (САЩ, 1999 г.)
13.50 Япония днес
14.00 Мартенски музи-
 кални дни: струнен 
 квартет „Токио“
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
20.50 „Отвъд тишината“
 (Германия,1996)
22.45 По света и у нас
22.55 Интервю – балетен 
 спектакъл
23.55 Световна лига по 
 волейбол: 
 България–Франция
  2.00 Документален филм 
  3.30 Джубокс
  4.00 Здраве (п)
  4.20 Документален филм
  4.15 Видеоклипове
  5.15 Документален филм
  5.40 „Отвъд тишина-
 та“ (п)

  СЪБОТА, 25 юни

  7.30 Заедно:  Сезонът на 
 приятелството

  8.00 Телепазарен прозорец
  8.15 Дисни!
  9.00 „За животните – 
 с любов“
  9.30 Ала-бала
10.00 По света и у нас
10.30 „Пуф – точка на из-
 чезване“ (САЩ, 2001)
12.00 По света и у нас
12.30 Минута е много
13.20 Международен 
 фестивал на детската 
 песен „Милион 
 чудеса“ (галаконцерт)
14.20 „Леко плаване“ 
 (САЩ, 2001)
16.00 По света и у нас
16.20 Атлас:  „Непознатата 
 България – Колош 
 (Радомирско)“
16.45 Суматоха
17.15 Като лъвовете
18.00 По света и у нас
18.30 Парламентарни 
 избори 2005 – пряко
   3.00 Видеоклипове
   3.25 Британски хоризонти
   3.55 Суматоха (п)
   4.25 Портрети: 
 Жулиен Грак
   5.20 Документален филм
   5.50 Документален филм: 
 „Децата на Люмиер“
 
 НЕДЕЛЯ, 26 юни

   7.30 Бразди
   8.00 Телепазарен прозорец
   8.05 Дисни!
   9.00 Палавници
10.00 По света и у нас
10.15 „Чай“
12.00 По света и у нас
12.30 Пей ми песен: 
 Василка Андонова
13.00 Мело ТВ мания
14.00 Умно село: „Да 
 разнищим Слав“ 
 (Слав Бакалов)
14.50 Международен 
 фестивал на детската 
 песен „Милион 
 чудеса“ (галаконцерт)
16.20 От и за Великобритания
16.30 „Усмивка за сто лева“ 
 детски филм 
 (България)

  8.00 „Костенурките нинджа“
  9.00 Животните 
 представят
  9.30 Детска анимация
10.00 Изборът на България
12.00 „Бевърли Хилс, 90210“
14.00 Щастливо 
 семейство, сериал
15.00 Вчера, драма
17.00 Военна прокуратура
18.00 Стар академи
19.00 Изборът на 
 България
19.15 Календар
19.45 Изборът на 
 България
21.30 Календар
  2.00 „Вчера“ (п)
  3.30 Бевърли Хилс, 90210 
 (п)
  5.30 Отдаденост
  6.30 Музика

НЕДЕЛЯ, 26 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 На чисто
12.30 „Вилна зона“, 
 комедия
14.00 „Gillette супер спорт“
14.30 Автохит
15.00 Спортен свят
17.00 „Военна 
 прокуратура“
18.00 „17 мига от 
 пролетта“,  11 еп.
19.15 Календар
20.00 Фрейзър
20.30 СТАР АКАДЕМИ
21.30 Календар
21.32 „Слийпи Холоу“, 
 трилър
23.30 Календар
23.45 „Живот под коша“
  0.45 Кречетало
  1.45 „Слийпи Холоу“ (п)
  3.45 „17 мига от 
 пролетта“ (п) 
  4.45 Отдаденост
  6.15 Музика

На 14 юни между 11 и 
15,40 часа на тел. 160 на 
дежурния в РС „ПАБ“–
Търговище група мало-
летни лица от същия град  
са осъществили много-
кратни неверни телефон-
ни обаждания. В РПУ–
Търговище са доведени 
част от извършителите 
на деянието. Децата са 
предадени на техните ро-
дители. Образуваната по 
случая преписка в РПУ–
Търговище ще бъде пре-
дадена в Районна проку-
ратура.

•••
След проведените в 

РПУ–Попово оператив-
но-издирвателни меро-
приятия са установени из-
вършителите на кражбата 
на два броя алуминиеви 
листа с размери 2/1 м, с 
които били обшити два 
бар-плота в механата в с. 
Водица, община Попово. 
Това са Х.Х. (16 г.) и 
З.М. (14 г.) – и двамата 

от същото село. Кражбата 
е извършена чрез проник-
ване в заведението през 
неукрепен прозорец за 
времето от 1 до 12 юни.

•••
На 14 юни след прове-

дените в РПУ–Попово 
оперативно-издирвателни 
мероприятия са устано-
вени извършителите на 
незаконна сеч на около 
17 куб. м дъбова дървеси-
на и  кражба на такава от 
държавен фонд при диве-
човъдна станция „Черни 
Лом“– Попово, в земли-
щето на с. Заветно, община 
Попово, на стойност около 
400 лв. Това са три лица от  
същото село: М.А. (38 г.) 
И.И. (30 г.) и А.М. (44 г.). 

•••
На 14 юни в централната 

част на Търговище 37-
годишният Г.И. запалва от-
падъци  на терасата в дома 
на майка си, намиращ се 
в централната част на гра-
да. На жилището не са на-

несени щети., а Г.И. е на-
станен в Центъра за пси-
хично здраве в  Търгови-
ще. 

•••
На 15 юни след прове-

дените в РПУ–Омуртаг 
оперативно-издирвателни 
мероприятия са устано-
вени  крадците на 4 м ме-
тални тръби – собстве-
ност на кметство–с. Велик-
денче, община Омуртаг,  
извършена в землището 
на селото за времето от 8 
до 13 юни. Това са двама 
жители на  Омуртаг – А.Х. 
(19 г.) и Х.Х. (21 г.) – осъж-
дан.

•••
За времето от 14,30 ча-

са на 3 юни до 10 часа 
на следващия ден неиз-
вестно лице прониква във 
фургон – фирмена соб-
ственост, и открадва две 
печки на твърдо гориво. 
След проведените в РПУ–
Попово оперативно-издир-
вателни мероприятия е 

установен извършителят 
на деянието – 39-годиш-
ният М.И. от с. Баба Тонка, 
община Попово.

•••
На 16 юни около 2 ча-

са в жк „Младост“ на По-
пово правоспособният во-
дач К.К. (30 г.) от с. Свет-
лен, община Попово, уп-
равлявал лек автомобил 
„Опел кадет“ след упо-
треба на алкохол с кон-
центрация в кръвта му 
1,28 промила, установено 
по надлежния ред.

•••
На 7 юни в 21,30 часа 

по ул. „Яворов“ в Попово 
33-годишният жител на 
града Ш.М. управлявал 
лек автомобил „Опел“ 
след употреба на алкохол с 
концентрация в кръвта му 
1,31 промила, установено 
по надлежния ред.

•••
На 16 юни в Опака при 

извършена полицейска про-
верка е установено, че 27-

годишният С.М. управля-
вал лек автомобил „ВАЗ“ 
с търговищка регистрация 
след употреба на алкохол с 
концентрация в кръвта му 
1,32 промила, установено 
по надлежния ред. 

•••
На 17 юни около 2,30 

часа в  Попово по ул. „Дря-
новска“ правоспособният 
водач М.М. (24 г.) от същия 
град, управлявал личния 
си автомобил „Ровър“ след 
употреба на алкохол, с 
концентрация в кръвта му 
1,57 промила, установено 
по надлежния ред.

•••
За времето от 16 до 19 

юни в Омуртаг на ул. „Тра-
пезица“, неизвестно лице 
прониква през незаключен 
прозорец в дома на 33-го-
дишен жител на града и 
извършва кражба на 10 хи-
ляди лева, намиращи се в 
шкаф на секция. По случая 
е образувано дознание. 

•••
На 19 юни на кръстови-

щето до стадиона в Омур-
таг, неправоспособният 
водач Ю.Х. (31 г.) от с. 
Зелена морава, община 
Омуртаг, управлявал лек 
автомобил „Мерцедес“ с 
търговищка регистрация 
след употреба на алко-
хол с концентрация в 
кръвта му 1,44 промила, 
установено по надлежния 
ред.

•••
На 20 юни в 19,10 часа 

в МБАЛ–Търговище е 
прието за лечение непъл-
нолетно 16-годишно мом-
че от Търговище, кое-
то е изпаднало в кома 
след злоупотреба с ал-
кохол по време на уче-
ническа екскурзия. Не-
пълнолетният е настанен 
в ОАРИЛ с опасност за 
живота, която по-късно е 
преминала. По случая ра-
ботят инспектори от Дет-
ска педагогическа стая.
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Пламен СЪБЕВ

На 12 юни село Марчино 
изживя един празник, ка-
къвто по думите на хо-
рата не помни. Наред с 
живеещите в селото, има-
ше много завърнали се от 
различни краища на Бълга-
рия бивши негови жите-
ли. Събра ги любовта към 
родното село, към отдав-
на затворилото врати учи-
лище, към съживяващото 
се читалище. Задружните 
жители на селото за раз-
лика от тези в много дру-
ги села са разбрали как 
да променят съдбата си. 
Вместо вечно да се оплак-
ват и мърморят сърдито, 

НЕЗАПОМНЕН 
ПРАЗНИК 
В МАРЧИНО

задружно са се хванали 
да променят съдбата си. 
И като хора, които добре 
са си свършили работата 
и са осъзнали, че могат да 
успеят, те с много настрое-
ние отпразнуваха годиш-
нините от създаването на 

училището и читалището 
си. 

За заслуги към читали-
щето в селото бяха удо-
стоени със званието по-
четен член на НЧ „Свет-
лина“ Йовчо Господинов 
(за изключителни заслуги в 
благоустрояването на село-
то, построяването на сгра-
дите на читалището и на 
кооперацията), сем. Лиля-
на и Стефко Грозеви (дари-
ли книги и пари и издали 
със собствени средства 
1000 пощенски картички с 
изгледи от с.Марчино).

В празничната програма 
за гостите и жителите на 

селото участваха худо-
жествени състави от Румъ-
ния, Русия и Попово, както 
и деца от селото.

Хората, които направиха 
празника възможен и фи-
нансираха възстановява-
нето на читалищната сгра-
да, са много, но е редно да 
се отбележат имената на: 
Тошо Пейков – депутат, 
Трифон Трифонов – биз-
несмен, Мая и Стефан 
Стефанови от Разград, 
Маргарита Казанлиева от 
София, Иван Кръстев Ива-
нов от София, Росица Же-
кова от Попово, Йовчо Гос-
подинов от Варна, Янка 
Цвяткова Парашка от Вар-
на, Стоян Михайлов от 
Варна, Здравко Хр. Спасов 
от с.Светлен, Бонка Колева 
от Варна, Цветан Георгиев 
Парашки, Светла Чакърова 
от Шумен, инж.Павлин 
Стефанов – директор на 
„Агротехремонт 61“ в По-
пово, Веселинка Недял-
кова от Марчино, Неде-
ля Милева от Марчино; 
дарителите на книги: Катя 
Милева, Светлана Нико-
лова, доц.Стефко Й.Пе-
тров, сем. Венета и Марчо 
Петрови; участвалите с 
доброволен труд: Петър 
Туфков, Димчо Георгиев, 
Цветан Илчев Веселинов, 
Мохамад Наимов, Нихат 
Кязимов.

ВИП присъствие

Поповският представи-
телен детски ансамбъл 
„Северняче“ с художест-
вен ръководител Стани-
мир Иванов попълни ко-
лекцията си от награди с 
още една – „Златна гега“ 
от надиграването в Котел. 

Националният конкурс 
се състоя на 17 юни. Той е 
организиран от училището 
за фолклорно изкуство 
„Филип Кутев“. Нашите 
танцьори се представиха 
с 15-минутна програма, 
която бе достатъчна за 
компетентното жури да 
се убеди, че това е най-
добрият състав в групата 
до 14 години. Грамотата за 
първото място и красивият 
плакет бяха връчени 
на децата от Попово от 
директора на училището 
г-жа Мария Градешлиева.

„СЕВЕРНЯЧЕ“ 
ГРАБНА И 

„ЗЛАТНАТА ГЕГА“

По традиция по-малките 
ученици и учителите от 
училище „Любен Кара-
велов“ в Попово на тър-
жество в Дома на култу-
рата изпратиха осмоклас-
ниците, завършили успеш-
но основна образователна 
степен. 

66 ученици от общо 76 
получиха дипломите си. 
От тях 17 завършват с отли-
чен успех.

От четирите паралелки 
с най-висок успех е VІІІ-г 
клас – 4,88. Директорът на 
училището Марина Димит-
рова и класните ръково-
дители на випускниците 
им пожелаха да следват 
мечтите си, да се борят 
за тях упорито и да ги по-
стигат. 

ОУ „ЛЮБЕН 
КАРАВЕЛОВ“ 
ИЗПРАТИ 
ПОРЕДНИЯ 
СИ  ВИПУСК 

ЗА ВАС, КАНДИДАТ-
СТУДЕНТИ

И тази година библиотека „П. Стъпов“–Търгови-
ще осигурява необходимата информация за кандидат-
студентската кампания. В Информационния център 
на библиотеката може да направите справка за датите 
на подаване на документи за наближаващата основна 
кандидатстудентска сесия, за видовете изпити и да-
тите на провеждане. Всеки, който желае, може да се 
запознае със справочника на съответното висше учеб-
но училище.

Електронната база данни разполага с информация 
за най-популярните и търсени вузове в България.

Информационният център предлага интернет връз-
ка с всички учебни заведения с цел разширяване на 
предоставената информация.

ОБЯВА
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ 

ДЕЦА ОТ 6 ДО 11 ГОДИНИ!
Общински детски комплекс–Попово и списание 

„Пчелица“ обявяват конкурс за рисунка на тема: „БЪЛ-
ГАРСКАТА ПРИКАЗКА“. Условия за участие:

1. Рисуване на картон с размери 50/35 см или 1/4 
кадастрон.

2. Техника – свободна: акварел, темпера, пастел, 
графика.

3. На гърба на рисунката да се напишат трите имена, 
възраст, училище, адрес, телефон и заглавието на 
приказката (прегънати картини не се приемат). 

Пожелаваме ви вдъхновение!
Срок за предаване на творбите – 20 август 2005 г. 

в сградата на ансамбъл „Северняче“.
Ето и приказките: 1. „Примък-отмък“. 2. „Болен здрав 

носи“. 3. „Мечката и лошата дума“. 4. „Неволята“. 5. 
„Златка златното момиче“. 6.  „Мара Пепеляшка“. 
7. „Жива вода“. 8. „Защо не убиват старите хора“. 
9. „Житената питка“. 10. „Гозба от камъчета“. 11. 
„Работният кос“. 12. „Тримата братя и златната 
ябълка“. 

По случай края на учебната година Общински детски 
комплекс–Попово организира празник за учениците от 
начален и среден курс.

В рамките на проявата се вписаха две съревнования – 
за рисунка на асфалт на тема „Здравей, ваканция!“ и 
традиционният конкурс „Мини мис Русаля 2005“, по-
светен на Поповския русалски панаир.

Водещата на конкурса за мини мис Надка Стоянова успя 
да накара и най-срамежливите участнички да преодолеят 
притеснението и да проявят борбеност, за да докажат себе 
си. От 30 претендентки 7 получиха корони и предметни 
награди, а всички участвали – грамота и цвете. 

Ето и класирането по възрастови групи:

От 3 до 7 години

1 място – Дария Драганова
2 място – Никол Николаева
3 място – Йоана Бориславова

От 8 до 13 години

1 място – Елица Маджарова
2 място – Леризан Адемова
3 място – Ивета Добромирова.

Поощрителни награди получиха Яна Христова 
и Ивайла Даринова
Отличените художници при рисунката на асфалт са:

В групата от 3 до 7 години

1 място – Никола Християнов
2 място – Радина Стаменова
3 място – Дияна Тодорова

От 8 до 13 години

1 място - Цвета Добромирова
2 място – Кристина Ивайлова
3 място – Яница Димитрова.

Наградата за най-малък участник беше за Денислава 
Димитрова – 2,5 години.

Поощрителни награди заслужиха Емилиян Дикана-
ров, Полина Живкова, Поля и Даяна Станимирови. 

Общински детски комплекс благодари на спонсора 
на детския празник СБА с ръководител г-жа Стилияна 
Христова, който осигури наградите за победителите в 
двата конкурса.   

ЗДРАВЕЙ, ВАКАНЦИЯ!


