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  ЕКИПЪТ НА „МЕСТЕН ВЕСТНИК“ 
ИЗЛИЗА ВЪВ ВАКАНЦИЯ. 
СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ НА ВЕСТНИКА 
ОЧАКВАЙТЕ НА 2 СЕПТЕМВРИ. на стр. 3

Регистрираните безра-
ботни лица в трите бюра 
по труда в област Търго-
вище – Търговище, Попо-
во и Омуртаг, към края на 
МАЙ са 16 779. В сравне-
ние с април техният брой 
е намалял със 782, или с 
4,4 на сто. (Справката със 
същия период на м.г. по-
казва, че към края на май 
2004 г. регистрираните 
безработни в областта са 
били с 1458 повече.) Рав-
нището на безработица 
за областта, изчислено по 
методиката на Агенцията 
по заетостта на база офи-
циално публикуваните дан-
ни за заетост в страната, 
е 25,11%. Най-високо то 
е в община Антоново – 

ПО-МАЛКО 
БЕЗРАБОТНИ 
ПРЕЗ МАЙ

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО  
В ОБЩИНА ПОПОВО

16 183 са упражнилите конституционното си право 
да гласуват на тези избори, чийто вот се зачита. Те са 
54,75% от всичките 29 558 избиратели в общината. 
За партиите и коалициите, които влизат в следващия 
парламент, действителните гласове са:

коалиция „За България“ 6702 (41,41%)
НДСВ 2010 (12,42%)
ДСБ 665 (4,12%)
БНС 677 (4,16%)
коалиция „Атака“ 1663 (9,75%)
ДПС 3018 (18,41%)
ОДС 459 (2,81%)

Данните за община Попово са получени от партий-
ните щабове, а не от РИК.

3:1 ЗА ДПС
• ЗАВЪРШИ ЕДНА ОСПОРВАНА, 

СКЪПА, МОДЕРНА И ТОЛЕРАНТНА 
ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ

РАЗКРИТ 
ПЛАСЬОР 
НА ФАЛШИВИ 
БАНКНОТИ на стр. 5

088 9 516 878

за контакти: 0608/2-15-80

Рицар Нет
www.knightbg.org

Пламен СЪБЕВ

Село Захари Стояново е 
едно от безводните села в 
община Попово. Съществу-
ващата водопроводна мре-
жа е амортизирана с чес-
ти аварии и скрити загу-
би на вода по нея. Отстра-

ЗАПОЧВА 
СТРОИТЕЛСТВО НА 
НОВ ВОДОПРОВОД 

В ЗАХАРИ СТОЯНОВО
няването им винаги е свър-
зано с големи загуби на 

на стр. 2Гергана КОСТОВА

Искам да видя близките 
на жената, която ми даде 
сърце, казва 39-годиш-
ният Пламен Иванов от 
болничното си легло в кли-
никата „Света Екатерина“. 

ПОПОВЧАНИНЪТ С ПРИСАДЕНО СЪРЦЕ:

ИСКАМ ДА ВИДЯ БЛИЗКИТЕ 
НА ЖЕНАТА, 

КОЯТО МИ 
ДАДЕ СЪРЦЕ 

• Мъжът твърдо е решил 
да дари своите органи, 

за да помогне на други хора
Днес се навършва точно 
седмица, откакто в гърдите 
му тупти чуждо сърце – 
това на 37-годишна жена, 
която почина от кръвоизлив 
в мозъка. Семейството 
º дари органите º за 

на стр. 2
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ОБЯВА
На основание чл.87р, ал.4 от ППЗГ, във връзка с разпоредбите на чл.87п, ал1, т.1 
и ал.2, т.2 от ППЗГ, чл.9б от ЗЛОД и заповед №107 от 28.06.2005 г., държавно 
предприятие държавна дивечовъдна станция „Черни Лом“–Попово, организира 
продажба на прогнозно количество дървесина по сортиментни ведомости чрез 

търг с явно наддаване при следните  условия:

1. Предмет на търга. Начална цена.
Прогнозно количество по сортиментна ведомост дървесина от следните подотдели 

на отдели на територията на ДП–ДДС „Черни Лом“
Обект  № 2.

Отдел,  Дървесен вид Прогнозен обем Нач. цена Склад Стъпка на
подотдел  в пл. м куб. л. м   наддаване
     в лв.

1г цер 597 Х 1г Х
26и цер 252 Х 26и Х
80г цер 749 Х 80г Х
137з з.дб, цер, гбр 1161 Х 137з Х
161б ак 300 Х 161б Х
100з-част ак 686 Х 100з-част Х
246г з.дб, цер,  352 Х 246г Х
257г З.дб, 1673 Х 257г Х
264з з.дб, цер, 437 Х 264з Х
233г  цер 70 Х 233г Х
343а цер, з. дъб 1998 Х 343а Х
378н-част ак 523 Х 378н-част Х
344ц  цер 481 Х 344ц Х

ОБЩО Х 9279 359 033,66 Х 35 000

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ: НАДДАВАНЕТО Е ЗА ЦЯЛОТО ОБЩО  ПРОГ-
НОЗНО КОЛИЧЕСТВО, ПОСОЧЕНО В Т.1 ОТ НАСТОЯЩАТА ОБЯВА 

2. Дата на провеждане на търга – 12.07.2005 г. от 9 часа в административната 
сграда на ДП–ДДС „Черни Лом“, гр. Попово, бул.„Михаил Маджаров“ № 68

3. Тръжна документация с цена 80 лева без ДДС може да се закупи от дело-
водството на ДП–ДДС „Черни Лом“–Попово, в работни дни от 9 до 15 часа, до 
последния работен ден, предхождащ деня на провеждане на търга,  включително.

4. Гаранция за участие в размер на 70 000 (седемдесет хиляди) лева се внася по 
следната сметка на ДП–ДДС „Черни Лом“–Попово: б. с-ка No 1015118314; б.код 
56170081; при ТБ „Алианц–България“ АД–Попово, всеки работен ден до 16 часа 
на последния работен ден, предхождащ деня на провеждането на търга, вклю-
чително.

5. Време за оглед – в работни дни от 9 до 15 часа до последния работен ден, пред-
хождащ деня на провеждането на търга, включително. До оглед се допускат лица, 
закупили тръжна документация за съответния обект.

6. Заявленията на участниците в търга, оформени съгласно изскванията в тръж-
ната документация, се депозират лично или чрез упълномощен представител в 
деловодството на  ДП–ДДС „Черни Лом“–Попово, бул.„Михаил Маджаров“ № 68  
до 16,30 часа на последния работен ден, предхождащ деня на провеждането на 
търга, включително. Резултатите от проведения търг ще бъдат обявени на мястото за 
обяви в ДП–ДДС „Черни Лом“, в тридневен срок от приключване на процедурата.

7. Определената гаранцията за изпълнение в размер на 70 000 (седемдесет 
хиляди) лева се внася  по следната сметка на ДП–ДДС „Черни Лом“–Попово: б. с-
ка No 1015118314; б.код 56170081; при ТБ „Алианц–България“ АД–Попово, в срок 
от три работни дни, считано от дата на обявяване резултатите от търга.

8. Цената на дървесината се заплаща по посочената сметка на ДП–ДДС „Черни 
Лом“ съгласно клаузите на проектодоговора.

9. За допълнителни справки и информация: ДП–ДДС „Черни Лом“, гр. Попово, 
бул.„Михаил Маджаров“ № 68 тел. (0608) 2-20-47, отг. инж. Й. Радославов.

10. Други тръжни условия – съгласно утвърдената тръжна документация.
11. Дата за провеждане на повторна тръжна сесия 13.07.2005 г. от 9 часа при ред 

и условия съгласно обявените в тръжната документация. 

ДИРЕКТОР ДД–ДДС: инж. Й. Радославов

вода, със средства за въз-
становяване на пътната на-
стилка и често спиране на 
водоподаването.

След дългогодишни уси-
лия този проблем да бъ-
де решен тази година Ми-
нистерският съвет със съ-
ответно решение е вклю-
чил изграждането на но-

ви улични водопроводи в 
селото в списъка на публич-
ни инвестиционни проек-
ти с национално и местно 
значение. Обектите от него 
ще се изграждат със сред-
ства на „Публични инвес-
тиционни проекти“ ЕАД, 
като Община–Попово е 
възложител на проекта за 
Захари Стояново.

Проектът включва из-
граждането на водопрово-
ди от каптажите в мест-
ностите Каяджик и Сърде-
ли и шахтовия кладенец 
до селото. Общата им дъл-
жина е 1040 метра. Стой-
ност на обекта – 119 хил. ле-
ва. Срокът за изпълнение – 
три месеца. Обектът ще 
се изпълнява от фирмата 
„Стройинженеринг–Попо-
во“. Според клауза на до-
говора не по-малко от 50% 

от работната ръка по из-
пълнението му ще бъде от 
община Попово.

С изграждането на водо-
провода се постига:

• Подобряване водоснаб-
дяването на селото;

• Намаляване на загубите 
и стойността на водата;

• Изключване от експлоа-
тация на етернитов водо-
провод;

• Намаляване на средст-
вата по възстановяването 
на улични настилки;

• Предотвратяване на 
унищожаването на земе-
делска продукция вслед-
ствие на аварии на водопро-
вода.

Очакваният екологичен 
ефект от изпълнението 
на проекта е икономия на 
питейна вода в селото.

ЗАПОЧВА СТРОИТЕЛСТВО 
НА НОВ ВОДОПРОВОД 
В ЗАХАРИ СТОЯНОВО

от стр. 1

Турската фирма „Ши-
шеджам“ ще построи за-
води за преработено стъ-
кло и за огледала в Търго-
вище, съобщиха от прес-
центъра на Министерски 
съвет. Това е записано в 
одобрения от правителст-
вото проект на Допълне-
ние №1 към споразуме-
нието между България и 
„Тракия глас–България“ 
ЕАД за реализирането на 
приоритетен инвестицио-
нен проект. То беше под-
писано на 9 април 2004 г. 
„Тракия глас–България“ е 
дъщерна фирма на турския 
холдинг „Шишеджам“. 

В началото на юли м.г. 
премиерът Симеон Сакско-
бургготски и турският му 
колега Реджеп Тайип Ердо-
ган дадоха началото на 
проекта на „Шишеджам“ 
в Търговище. Компанията 
започна изграждането на 
първата поточна линия за 
производство на плоско 
стъкло на Балканския полу-
остров. Инвестиционният 

„ШИШЕДЖАМ“ 
ЩЕ СТРОИ ОЩЕ ДВА 

ЗАВОДА В ТЪРГОВИЩЕ
проект е за 160 млн. долара. 
С построяването на завода 
в района ще бъдат открити 
над 700 нови работни мес-
та, а областният град ще 
стане регионален лидер в 
производството на плоско 
стъкло. Очаква се около 
85% от продукцията да се 
изнася в страни от Евро-
пейския съюз. Министър-
председателят Симеон 
Сакскобургготски провери 
хода на строителните ра-
боти при посещението си 
в област Търговище в на-
чалото на този месец.

С подписването на до-
пълнителното споразуме-
ние общата инвестиция 
на турската компания у 
нас ще достигне 220 млн. 
долара. С построяването 
на двата завода ще бъдат 
създадени и нови работни 
места в област Търговище. 
Очаква се заводите за пре-
работено стъкло и за огле-
дала да започнат работа 
през второто тримесечие 
на 2006 г. 

Изпълнителна агенция 
ФАР към МРРБ открива 
процедура за кандидатст-
ването по проект „Пилот-
на интегрирана схема за 
Североизточен планов 
регион“, който ще се из-
пълнява в областите Си-
листра, Добрич, Разград, 
Търговище, Шумен и Вар-
на, съобщиха от пресцен-
търа на Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройството.

По проекта е предвидена 
схема за безвъзмездно фи-
нансиране в размер на 
6,14 млн. евро, от които 
4,6 млн. евро са осигурени 
по програма ФАР, а 1,54 
млн.евро са от държавния 
бюджет. Грантовата схема 
се състои от четири ком-
понента, два от тях ще фи-
нансират проекти, свър-
зани с подобряване на ин-
фраструктурата. Другите 
два компонента предвиж-
дат финансиране на проек-
ти за бизнес консулта-
ции и проекти за усъвър-
шенстване на човешките 
ресурси.

По първия компонент 
ще се финансират проек-
ти за модернизиране на 
инфраструктурата, свърза-
на с бизнеса. Размерът 
на безвъзмездната помощ 
по този компонент е меж-
ду 50 хил. и 300 хил. ев-
ро, като по проекта на 
програма ФАР се отпускат 
90 на сто от общата сума. 
По втория компонент ще 
се финансират дейности 
за развитие на туризма. 
Общата стойност на сред-
ствата за този компонент е 
над 3 млн. евро. 

По третия компонент ще 
се финансират дейности 
за предоставяне на биз-
нес консултантски услуги 
на предприятия от произ-
водствения сектор. Проек-

СТАРТИРА ПИЛОТНА ИНТЕГРИРАНА СХЕМА 
ЗА СЕВЕРОИЗТОЧЕН ПЛАНОВ РЕГИОН

ПРОЕКТИ

тите, получили одобрение 
по този компонент, ще 
получат безвъзмездна по-
мощ между 20 хил. и 50 
хил. евро. 

За развитие на човешки-
те ресурси в Североизточ-
ния регион за планиране 
са предвидени 614 хил. 
евро. Индивидуалното фи-
нансиране за проектите по 
този компонент може да бъде 
от 10 хил. до 100 хил.евро. 

Крайният срок за канди-
датстване по проекта е 16 

август.
Това е пилотен проект 

за финансиране на един 
от плановите региони на 
страната. Успешното му 
изпълнение ще осигури 
възможност да стартират 
подобни проекти и за дру-
гите планови региони.

Пълният комплект от до-
кументи могат да бъдат на-
мерени на интернет стра-
ницата на МРРБ – www.
mrrb.government.bg, раздел 
„Актуални търгове“.

Светослава РУСЕВА

Общинската админист-
рация в Търговище е в 
процедура по узаконяване 
на земите в местността 
Кованлъка, предоставени 
по Параграф 4 на Закона за 
стопанисване и ползване 
на земеделска земя. 

464-има търговищенци 
са с признато право на 
собственост в тази мест-
ност по Параграф 4 от 
Закона. Те имат възмож-
ност да подадат молба за 
оценка на имота. 

Общо 541  граждани же-
лаят да им бъде признато 
правото на собственост 
върху земята, като са подали 
за целта необходимите до-
кументи за Кованлъка. 

Направен е отказ на 67, 
които не отговарят на 
изискванията по Закона. 
Общината многократно им 
е давала възможност да се 
легитимират. Много от тях 
обаче са закупили земята 
срещу неофициални до-
кументи и нямат право на 
собственост по ЗСПЗЗ. 

Подобно е положението 
в още 4 зони край Търго-
вище и в 7 села. До този 
момент освен за Кованлъка 
са изготвени планове на 
новообразуваните имоти 
по Параграф 4 за Стража, 
Кралево, Здравец и Руец. 
Това е едва 50 на сто от  
тези земи в общината. В 
нито едно от цитираните 
села обаче няма подадени 
молби за оценка на имо-

тите при положение, че 
с признато право на соб-
ственост са общо 67 ду-
ши при постъпили за то-
ва документи на 86 граж-
дани. 

Вече  е подадено зада-
ние за проектиране и в 
местността Драката до 
упълномощения да стори 
това областен управител, 
поради проявен интерес 
от страна на 1530 души, 
чиито имоти са там. При 
осигуряване на необходи-
мите средства предстои 
да започне проектиране 
на местностите Серсема, 
Юкя, Чокя и селата Разбой-
на, Овчарово и кв. Бряг.

ПО ПРОБЛЕМА С 
ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗЕМИ ПО § 4 НА 

ДА ПОЧЕРПЯТ 

ИМЕННИЦИТЕ

1 юли
Дамян, Кузман

7 юли
Недялко, Недялка

8 юли (или 17 юли)
Емил, Емилия

ПОКАНА
НЧ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”-ПОПОВО 

КАНИ ПОЧИТАТЕЛИТЕ НА ЛИТЕРАТУРАТА 
НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА 

ЛИТЕРАТУРЕН АЛМАНАХ
НА 4 ЮЛИ ОТ 16 ЧАСА, В ЧИТАЛИЩЕТО
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В ПОДГОТОВКА 
ЗА КАМПАНИЯТА

• ИКОНОМИКА •

Кирил ЖЕЧЕВ

Измина близо година, 
откакто поповският 
„Винпром“ – днес фирма 
„Дионисий“ ЕООД, възоб-
нови своята производ-
ствена дейност. През есен-
та на 2004 година пред-
приятието за кратко вре-
ме успя да изкупи и прера-
боти над 1000 тона гроз-
дова суровина.

В какво състояние 
се намира сега 

фирмата, какви са 
предстоящите º задачи 

и перспективите за 
бъдещото й развитие?  

От изкупената миналого-
дишна гроздова реколта 
в „Дионисий“ ЕООД 
бяха произведени около 
700 тона бели и червени 
вина. Преобладаващата 
част от тях бе изнесена 
зад граница – в страните 
от ОНД. Това стана чрез 
посредник („Винпрома“ в 
Лом), понеже поповското 

„ДИОНИСИЙ“ ЕООД–ПОПОВО

дружество не разполага 
с бутилираща линия. 
Останалата продукция 
бе реализирана на мест-
ния пазар. И през тези 
дни фирмата предлага в 
наливно състояние различ-
ни вина – два вида бели 
(обикновено и „Совиньон“) 
и два вида червени (обик-
новено и „Мерло“), които 
са с много добри качест-
вени показатели и на срав-
нително ниски цени.

Може да се каже, че 
„Дионисий“ ЕООД преодо-
ля срещнатите в началото 
затруднения и вече се на-
мира в добро състояние. 
Финансовите задължения 
към банките се изплащат 
редовно. Тук работят два-
десетина души, средната 
работна заплата е около 
250 лева и се изплаща ре-
довно на персонала. Към 
предприятието има и добре 
обзаведена лаборатория, 
а технолозите и специа-
листите са опитни, с дъл-
гогодишен стаж в про-
фесията.

Сега основните усилия 
са насочени към подго-
товка на машините и съо-
ръженията за предстояща-
та изкупвателна кампания, 
която ще започне през сеп-
тември. Остава да се из-
вършат леки ремонти на 
избите, изразяващи се в 
боядисване, почистване, 
освежаване на наличната 
база. Предвижда се през 
предстоящата кампания 
да бъде изкупено двойно 
по-голямо количество 
грозде в сравнение с ми-
налата година (общо око-
ло 2000 тона червени и 
бели сортове). Суровина-

та ще се достави от гроз-
допроизводители от ре-
гиона и по-далечни места, 
възможно е някои сортове 
да се изкупят и от Южна 
България. По време на кам-
панията, ако се наложи, 
има готовност да бъдат 
разкрити няколко сезонни 
работни места.

Заслужава да се отбе-
лежи, че през февруари 
тази година „Дионисий“ 

ЕООД–Попово участва на 
изложението „Винария“ в 
Пловдив. Представен бе 
30-годишен сливов дести-
лат (бутилиран с марката 
на „Винпром“–Лом), който 
бе удостоен със сребърен 
медал.

Намеренията на сегаш-
ния собственик на пред-
приятието е занапред то да 
укрепва и  се развива. Ръ-
ководството на дружест-

вото предвижда през след-
ващите години да създаде 
собствени лозови насаж-
дения. За тази цел ще бъдат 
закупени земи в района (на 
първо време около 1000 
декара), на които ще бъдат 
засадени различни винени 
сортове лози. Когато това 
стане, ще бъдат разкрити 
нови работни места, ще 
се търсят и назначат квали-
фицирани кадри.

„СТРУМИЦА“ ЕООД 
съобщава на всички заинтересовани, 

че открива в Попово 

ПУНКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ 
НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ.

Пунктът се помещава в бившето предприятие 
„Млекопреработване“ в промишлената зона на 

града (пътя за Търговище), кв. № 4, УПИ–ХI.

За контакти – 088 8 432 589.

IN MEMORIAM
10 ГОДИНИ БЕЗ 

д-р АТАНАС 
ВЕЛИКОВ

15 май 1945 – 
5 юли 1995 година

ПОМНИМ ТЕ!

ЛИПСВАШ НИ!
Приятели

48,51%, следват общините 
Омуртаг – 37,38%, Опака – 
27,98%, Попово – 19,92%, 
и Търговище – 19,94%. За 
сравнение – равнището 
на безработица средно за 
страната е 11,53 на сто.

По професионален приз-
нак регистрираните без-
работни са: без специал-
ност – 72%, с работничес-
ки професии – 18%, специа-
листи – 10%. 

Според образованието 
от общия брой регистри-
рани безработни в област-
та преобладават тези с ос-
новно и по-ниско образо-
вание, които съставляват 
70%, хората със средно 
образование са 27%, а вис-
шистите – 3%.

ПО-МАЛКО БЕЗРАБОТНИ ПРЕЗ МАЙ
от стр. 1

WWW.POPOVO.BG

ВСИЧКО ЗА 
ОБЩИНА ПОПОВО

Разпределението по въз-
растови групи показва, 
че най-голям е относи-
телният дял на безработ-
ните над 45 години – 43% 
от всички регистрирани, 
тези от 30 до 44 години са 
33%, а младежите до 29 
години – 24%.

От общо регистрираните 
лицата с намалена трудо-
способност са 607.

Продължително безра-
ботните лица (с престой 
на борсата над една го-
дина) към края на май са 
11 707 (с 542 по-малко от 
април), или 70% от всички 
регистрирани безработни 
в областта. Повече от 75 
на сто от тях са без спе-
циалност, също толкова – 
и хората с основно и по-

ниско образование.
През май в трите бюра 

по труда на областта са 
се регистрирали общо 
890 лица (585 новорегист-
рирани и 305 с възстановена 
регистрация). Техният 
брой е със 133 по-малко в 
сравнение с този през ап-
рил.

Общо обявените през 
май свободни работни мес-
та от работодатели в об-
ласт Търговище са 759 (с 
392 по-малко от април). 
От тях 482 са по програми 
и мерки за заетост. От 
всички обявени места 88% 
са без изискване на спе-
циалност.

Постъпилите на работа 
през май регистрирани без-
работни от областта са 933 
(с 271 по-малко от април). 
Постъпилите на работа 
след завършен квалифи-
кационен курс са 117. Обу-
чение през месеца са за-
почнали 108 безработни 
от областта, а други 137 са 
завършили курс.

Картината на областния 
пазар на труда показва, че 
и през май регистрираната 
безработица продължи да 

намалява, като това е най-
ниското равнище на без-
работица през последните 
пет и половина години 
насам. Пазарът на труда се 
характеризира с активни 
процеси на търсене и 
предлагане на работна сила. 
Преобладаващата част от 
обявените свободни места 
са в реалната икономика, 
и то предимно в частния 
сектор. Търсенето на ра-

ботна ръка от бюрата по 
труда през месеца про-
дължава да е най-висо-
ко в преработващата про-
мишленост, в сферата на 
търговията, хотелиерство-
то и ресторантьорството, 
в аграрния сектор, в строи-
телството, в други сезонни 
дейности.

По равнище на безрабо-
тица област Търговище 
продължава да е на първо 
място от общо 28-те об-
ласти в страната. С по-
висока безработица и през 
май са областите Монтана 
(22,89%), Видин (20,93%), 
Шумен (19,45%) и Разград 
(19,41%).
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Пламен СЪБЕВ

Като пряк участник в 
предизборната кампания, 
подкрепящ една от полити-
ческите партии, се въздър-
жам да правя цялостен ана-
лиз на изборите. Тук спо-
делям единствено впечатле-
нията си от кампанията на 
НДСВ в община Попово.

КАУЗАТА НА  
НДСВ И ДЕПУТАТЪТ 

СТАМЕНОВ

Партия НДСВ в община 
Попово през последните 
две години де факто не съ-
ществуваше. Лидерите º 
не направиха нищо, за да 
изградят нейната визия и 
да печелят доверието на 
хората. Основната вина 
за това носи действащият 
депутат от НДСВ, из-
бран от Търговищкия 
многомандатен район, 
д-р Стамен Стаменов. Съ-
щият през целия си ман-
дат демонстрира липса на 
политическа култура, не-
възможност за стратеги-
ческо мислене, крайно 
лош подбор на кадри, с кои-
то се заобиколи, съглаша-
телство с ДПС. В такава 
среда политически игра-
чи от Попово се опитаха 
да се възползват от без-
принципната му полити-
ческа линия и да оглавят 
местната организация. 
Целта им – преследване на 
лични интереси. Тези им 
действия блокираха дей-
ността на организацията. 
За съжаление, действията 
им  бяха поощрявани от д-р 

ГЛЕДНА ТОЧКА

ЗАЩО ЗАГУБИХМЕ?
Стаменов. В такова състоя-
ние местната организация 
на НДСВ се включи в 
подготовката на изборите. 

НАЧАЛОТО  
НА КАМПАНИЯТА
Определеният за водач 

на листата на НДСВ за 
Търговищки многоманда-
тен район Тошо Пейков 
проведе предварителни 
срещи и разговори на всич-
ки нива, които целяха ук-
репване на общинските 
организации преди старта 
на кампанията (проблеми 
има и в организациите в 
Търговище и Омуртаг, 
бел. авт.). Постигнатите 
договорености за листата 
на кандидат-депутатите 
след намесата на Стаме-
нов бяха нарушени. В са-
мото си начало кампания-
та в община Попово бе-
ше заплашена да не за-
почне. Измина почти ед-
на седмица, докато нерв-
ността от неспазените до-
говорености бъде преодо-
ляна. Успоредно с това 
трябваше да бъдат парира-
ни амбициите за лидерство 
на лица, чужди на НДСВ. 
Чест прави на участни-
ците в този процес, че 
спазиха позитивния тон и 
толерантност помежду си. 

КАМПАНИЯТА

В Попово хората, кои-
то познават изборния ме-

ханизъм, не са малко, има 
натрупан опит във всич-
ки политически форма-
ции. Това направи пред-
изборните кампании на 
всички участници доста 
оспорвани.

Негативите от ниски-
те пенсии и проблеми 
в здравната реформа за-
трудняваха изключително 
кампанията  сред възраст-
ното население, особено 
по селата. Затова тя беше 
насочена основно към ак-
тивните, работещи хора и 
младежите. За съжаление 
не се намери универсален 
и пряк подход към тяхното 
съзнание. За друго нямаше 
време. Съществуващото 
мнение, че негласуването 
е наказателен вот срещу 
партиите, допълнително 
демотивира населението 
от участие в изборния про-
цес. Кой и защо насажда 
този начин на мислене в 
обществото, е дискусионен 
и отделен от настоящото 
изложение въпрос. 

ДПС И  
КОАЛИЦИЯ „АТАКА“

В хода на кампанията 
водачът на листата Тошо 
Пейков, като лидер на 
Движение за национално 
възраждане „Оборище“, бе-
ше смутен от агресивната 
кампания на ДПС в някои 
райони на областта. Ос-
трите декларации, жалби 

в РИК и всички послед-
вали действия от страна 
на предизборния му щаб 
мобилизираха допълни-
телно лидерите на ДПС. 
Във възникналото проти-
вопоставяне може да се 
открие и повишеното вни-
мание към коалиция „Ата-
ка“. Ще отбележа, че 
коалиция „Атака“ е функ-
ция  от насочването на по-
литиката на ДПС основ-
но към турския етнос в 
България. Отделянето на 
българските турци и опи-
тите да се приобщят голе-
ми части от циганското на-
селение в отделно затво-
рено политическо простран-
ство в бъдеще ще разшири 
влиянието на „Атака“. 
Политическото разделение 
на етническа основа, ако не 
бъде овладяно, е напълно 
възможно да се разпростре 
в бъдеще на битово ниво с 
неизбежните конфликти. 

ПОЗИТИВИЗЪМ  
И ЛИПСА  

НА ПОПУЛИЗЪМ

Като цяло кампанията на 
НДСВ в община Попово 
беше изцяло позитивна, 
много ведра, насочена 
към хората и проблемите 
им. В политическото гово-
рене не се направиха ком-
промиси с истината и не 
се дадоха популистки обе-
щания. Отхвърлени бяха 
предложенията от страна 

на ромски лидери да се 
купуват гласове, нещо, от 
което други политически 
формации се възползваха. 
Част от парите за кампа-
нията водачът на листата 
Тошо Пейков насочи към 
решаване на местни про-
блеми в някои от кметст-
вата – Долна Кабда, Па-
ламарца, Водица, Ломци, 
Марчино, Садина и др. С 
негово съдействие беше 
разкрит офис на Агенцията 
за инвестиции в Попово. 
Положителни стъпки, но 
с отложен ефект след из-
борите. Демонстрира се 
политическо поведение, 
което, според мен, остана 
недооценено. Все пак беше 
утвърден по-различен мо-
дел на политическо пове-
дение – вместо за кебап-
чета и бира парите за из-
бори да се дават за реални 
нужди на хората. 

ПРОБЛЕМЪТ С 
РАЗПОЗНАВАНЕТО

Въпреки усилията на 
всички нива, за краткото 
време от един месец, при 
закъснението, за което 
споменахме, Тошо Пейков 
не можа да бъде разпознат 
от повечето гласопода-
ватели като техен лидер и 
защитник на интересите 
им в Народното събрание. 
С предизборната си кам-
пания той имаше реалните 
шансове да стори това, но 

не му достигна време. 

СРЕЩИ  
С РАЗЛИЧНИ ХОРА

В хода на кампанията 
срещнахме различни хора – 
едни открито пречеха, дру-
ги притаени изчакваха 
края на кампанията, за да 
възобновят преследването 
на личните си материални 
интереси чрез политическа 
реализация. 

Срещнахме хора, разби-
ращи ставащото в страната, 
но напълно обезверени 
във възможността да се из-
мъкнат скоро от мизерия-
та. Срещнахме много бед-
нотия, разхвърляни и мръс-
ни села, със сърдити хора.

Срещнахме и хора, кои-
то ни повярваха. Те бя-
ха повярвали първо на 
себе си и правеха тита-
нични усилия да се пре-
борят с трудностите, раз-
бирайки, че така помагат 
и на държавата. Бъдеще-
то е тяхно и НДСВ ще 
продължи според възмож-
ностите си да ги подкрепя. 

На всички жители от об-
щина Попово, които гласу-
ваха, независимо за която 
от политическите партии и 
формации, предизборният 
щаб на НДСВ в Попово, 
както и лично г-н Тошо 
Пейков изказват своята 
признателност и благодар-
ност. Пожелаваме им да не 
спират по пътя, който са 
поели, защото само пред-
приемчивите, тези, които 
виждат по-далеч от утре и 
имат съзнанието, че са част 
от обществото, ще успеят.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОРИТЕ В 28-И 
ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН–ТЪРГОВИЩЕ 

Брой на секционните избирателни комисии в района 264

Брой обработени СИК протоколи 264 (100%)

Брой избиратели в основния избирателен списък 118 427

Брой на гласувалите избиратели 77 963 (65,83%)

Брой на действителните гласове 75 610 (63,85%)

Както се вижда от протокола на РИК, само четири по-
литически партии и коалиции в 28 многомандатен из-
бирателен район Търговище преминават 4-процентовата 
бариера. От тях само две ще имат представителство от 
местните листи в бъдещия парламент – това са ДПС, 
безспорният победител в тези избори в областта, и  
коалиция „За България“.

 Системата за разпределение на мандатите Д`Онт и тук  
показва своето несъвършенство – ДПС най-вероятно 
ще са с трима депутати от Търговище, а КБ – с един. 
Така в следващото Народно събрание попадат Касим 
Дал, Росен Владимиров и Ердуан Ахмедов от партията 
на Доган и Румен Овчаров от БСП. Ако г-н Овчаров 
влезе от листата на 23 МИР–София, където също е во-
дач на листа, в парламента отива Румен Такоров. Това 
са личностите, които би трябвало през следващите 4 
години да представляват и защитават интересите на 
избирателите от Търговищки регион в централната 
власт. Разбира се, ако не се стигне до предсрочни 
избори. Несправедливостта тук е, че зад един депутат 
от ДПС стои подкрепата на  9 537 гласоподаватели от 
областта, а зад представителя на БСП –  на 22 528 изби-
ратели.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ ЗА САМИЯ 
ИЗБОРЕН ПРОЦЕС В ОБЛАСТТА?

 Според председателя на Районната избирателна 
комисия адвокат Димитър Кънчев атмосферата в избор-
ния ден е била по-нажежена в сравнение с предишни 
избори. Получени са 75 жалби за нарушения, последната 
от които чак след 24 часа. Дотогава са били приети 
протоколите от градските секции и водеща сила е била 
коалиция „За България“. Но след полунощ, след като са 
получени протоколите от селата на Омуртаг, изборният 
резултат се е преобърнал в полза на ДПС. Има села, 
в които избирателната активност е особено висока и 
99% от гласоподавателите са подкрепили партията на 
Ахмед Доган. На тях ДПС най-вече дължи това широко 
представителство, което му се осигурява в следващия 
парламент от 28 избирателен район–Търговище.

МВ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

КАНДИДАТ ГЛАСОВЕ ПРОЦЕНТ

1. Федерация на свободния бизнес–съюз България 91 0,12 %
2. Движение „Напред България” 457 0,60 %
3. коалиция „За България“ – БСП, ПБС, ПД– Социалдемократи, ДСХ, 
     партия  „Рома“, КПБ, БЗНС–Ал.Стамболийски, ЗПБ” 22 528 29,80 %
4. СДН „Гранит” 79 0,10 %
5. Камара на експертите 58 0,08 %
6. Национално движение „Симеон Втори“ (НДСВ) 6262 8,28 %
7. Коалиция „Достойна България” 173 0,23 %
8. Демократи за силна България (ДСБ) 2493 3,30 %
9. НК „Да живей България!” 139 0,18 %
10. ПД „Евророма” 707 0,94 %
11. Коалиция на розата (партии БСД, НДПС И ОБТ) 1167 1,54 %
12. Съюз на свободните демократи, БЗНС–Народен съюз, 
       ВМРО–Българско национално движение – коалиция „Български народен съюз” 2759 3,65 %
13. „Новото време“ 1520 2,01 %
14. коалиция „Атака” 5897 7,80 %
15. ФАГО 127 0,17 %
16. Обединена партия на пенсионерите в България (ОППБ) 270 0,36 %
17. ДПС „Движение за права и свободи” 28 610 37,84 %
18. Българска християнска коалиция (БХК) 199 0,26 %
19. ОДС – СДС, Демократическа партия, движение „Гергьовден“, 
       БЗНС НС–БЗНС, ДРОМ 2003 2,65 %
20. НЗП „Никола Петков” 29 0,04 %
22. „Роден край” 42 0,06 %

Общо:  75 610 100 %
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трансплантация на нуж-
даещите се и така една 
жена спаси живота на че-
тирима мъже след смърт-
та си. Един от тези мъже 
е Пламен, на когото лека-
рите в клиниката на проф. 
Чирков присадиха сърце. 

Нямам думи да изразя 
своята благодарност към 

роднините º и да им изка-
жа искрените си събо-
лезнования. Аз все още 
не съм ги виждал, но ис-
кам да се срещна с тях, 
обясни вчера Пламен 
пред „Монитор“. Такъв 
жест е рядкост, особено в 
България, допълни 39-го-
дишният мъж. Той твърдо 
е решил да постъпи по 
същия начин, ако може да 
помогне на някой друг да 
живее с неговите органи. 
Той знае какво е да си 
болен, тъй като допреди 
дни надеждата, че ще оце-

ИСКАМ ДА ВИДЯ БЛИЗКИТЕ НА ЖЕНАТА, КОЯТО МИ ДАДЕ СЪРЦЕ 

от стр. 1

лее, не била голяма. Един-
ственият му шанс била 
трансплантацията. Ще да-
ря органите си, много пъти 
съм мислил за това, казва 
мъжът, който вече живее 
своя втори живот. 

Екипът на „Монитор“ го 
завари да гледа телевизия 
в стаята си в реанимацията 
на клиниката на проф. Чир-
ков. Пламен, ти ще станеш 
звезда накрая, подвиква 
му една от медицинските 
сестри, имайки предвид 
медийния интерес към па-
циента, претърпял една от 

В сектор „Икономи-
ческа полиция“ на 

РДВР–Търговище са на 
производство две дознания 
срещу лица, уличени в пла-
сиране на неистински банк-
ноти на 1 юни 2005 година 
в две села на община Тър-
говище.

Едното дознание е об-
разувано по чл.244, ал.1 
от Наказателния кодекс 
срещу неизвестен извър-
шител за това, че на 1 
юни 2005 година той е про-
карал в обръщение в с. 
Съединение, община Тър-
говище, неистински парич-

ни знаци – 7 броя банкноти 
от по 20 лева. Механизмът 
на извършване на престъ-
плението е следният. Неиз-
вестният извършител е 
търсел да закупи около 
15–20 яйца, като е попи-

РАЗКРИТ Е ПЛАСЬОР НА 
ФАЛШИВИ БАНКНОТИ

тал за това възрастна же-
на от с. Съединение. При 
покупката той я е помо-
лил да му развали едрите 
банкноти, с които разпо-
лагал. Жената му дала 10 
банкноти от по 10 лв., а 

неизвестният извършител 
º дал 5 банкноти от по 
20 лв. Докато тя била в 
друга стая на дома си, 
той подменил 4 броя банк-
ноти от по 10 лева, кои-
то се намирали на масата 

    
ИЗБОРНИ РЕЗУЛТАТИ 

(ДАННИТЕ СА ОТ ЕДИН ОТ ПРЕДИЗБОРНИТЕ ЩАБОВЕ И СА ВЪЗМОЖНИ НЕСЪЩЕСТВЕНИ ГРЕШКИ)

Брой избира- Брой избира- Брой Брой КБ НДСВ ДСБ ССД „Новото  ДПС ОДС коалиция 
тели според  тели според гласували действи-     време“   „Атака“
основния допълнител-  телни
избирателен ният избира-  гласове       
списък телен списък

Попово 15 167 71 8296 8158 3402 1346 319 456 190 575 274 1289
Сеячи 306 2 199 195 98 23 26 7 10 3 2 21
Невски 272 4 148 147 82 17 4 6 3 2 2 14
Априлово     181 6 37 16 9 21 5 2
Баба Тонка    103 51 9 0 0 4 8 0 0
Берковски 79 5 65 63 43 6 1 0 1 6 1 2
Бракница 63 5   40 4  4 3 0 2 0
Водица 644 9 364 345 165 29 23 28 8 35 7 32
Гагово 686 6 430 408 127 14 32 6 21 157 4 14   
Глогинка 483 5 335 319 93 9 19 1 5 180 5 3
Горица 143 3 107 105 41 20 8 0 2 0 2 2
Долец 77 5   40 8 2 0 4 0 3 4
Долна Кабда 259 3 192 175 19 23 1 1 0 115 0 0
Дриново 444 2 199 189 67 24 7 10 5 47 5 5
Еленово 371 1 215 206 56 3 31 5 4 83 8 2
Заветно 66 5 43 43 21 4 0 1 4 10 2 0
Зараево 841 5 575 565 65 14 6 3 2 411 9 46
Захари Стояново 317 4 232 217 46 8 1 2 1 140 4 8
Звезда 154 5 125 118 75 3 0 2 0 31 1 1
Иванча 21 10 21 21 11 7 1 1 0 0 1 0
Кардам 437 6 216 209 75 32 6 8 1 34 18 19
Кардам 663 5 295 293 117 21 23 3 2 70 28 13
Ковачевец 605 13 396 374 208 20 8 14 4 69 1 31
Козица 319 8 238 234 7 4 3 1 1 211 3 0
Конак 116 3 87 86 54 10 0 0 4 2 1 7
Ломци 781 6 401 385 104 24 26 4 4 186 12 2
Манастирца 40 8 45 43 33 6 0 1 0 0 2 1
Марчино 91 1 74 70 26 12 0 2 12 11 1 1
Медовина 623 5 410 388 142 34 4 30 4 95 5 48
Осиково 207 8 157 151 106 12 3 8 5 4 3 8
Паламарца 567 4 336 321 158 71 7 4 3 24 5 22
Помощица 109 6 100 96 74 5 1 2 4 0 0 5
Посабина 213 3 129 125 82 11 1 4 2 16 3 0
Садина 632 2 283 276 175 39 12 3 6 4 3 30
Садина 567 2 240 228 131 40 17 7 5 0 6 14
Светлен 960 3 550 543 173 27 22 10 7 233 17 22
Славяново 830 5 483  171 42 7 14 9 187 5 9
Тръстика 271 5 132 124 47 11 3 2 2 48 4 0
Цар Асен 140 1 141 140 96 12 4 11 2 0 5 0

ВСИЧКО: 28 667 244 16 259 15 360 6702 2010 665 677 353 3018 459 1663

най-сложните операции. 
Нямах време да мисля 

каквото и да е преди са-
мата операция. Обадиха 
ми се през нощта и просто 
нямах време, каза още 
Пламен. Докато се усети, 
вече бил в операционната. 
От седмица насам цялото 
войнство от кардиохирурзи 
в „Света Екатерина“ се 
грижи за него. 

Състоянието на Пламен 
е добро. Органът се въз-
приема нормално, обясни 
пред „Монитор“ доц. Геор-
ги Царянски от клиниката. 

Лекарите са оптимистично 
настроени за оздравяването 
на Пламен – най-трудното 
вече е минало. След десет 
дена той ще бъде изписан 
и ще може да се върне в 
Попово, където живее и ра-
боти в строителна фирма.

Пламен извадил късмет – 
бил записан в листите на 
чакащите едва през май 
т.г. – лекарите го избрали, 
защото имал най-голяма съв-
местимост с донора. Трима 
други пациенти със същата 
кръвна група са били под-
готвени за сърдечната тран-

сплантация, но при Пламен 
вероятността организмът 
му да отхвърли органа била 
най-малка.

В листата на чакащите 
за сърце все още има 46 
души. Все още 46 души 
чакат да бъдат оперирани 
и да им бъде присаден нов 
орган, донори обаче няма.

Нямам думи да изразя 
своята благодарност 
към роднините º и да им 
изкажа искрените си съ-
болезнования.

 (в.Монитор, бр. 2256, 
29 юни 2005 година)

в преддверието на дома 
º, като оставил на тяхно 
място 2 банкноти от по 
20 лв. След това неизвест-
ният извършител напуснал 
къщата, като не взел яйца-
та, които щял да купува.

Другото дознание в сек-
тора е образувано по същия 
текст от Наказателния ко-
декс също срещу неиз-
вестен извършител за това, 
че на 1 юни около 15,30 ча-
са в с. Мировец, община 
Търговище, е прокарал в 
обръщение 5 неистински 
банкноти от по 20 лв. Той 
е закупил от 51-годишен 
жител на Търговище 18 аг-
нета, за които е заплатил 
сумата от 2 хиляди лв. – 
100 броя банкноти от по 20 
лева. По-късно същия ден 
гражданинът, от когото 
била закупена стоката, ус-
тановил, че измежду бан-
кнотите в пачката има 5 
броя неистински парич-
ни знаци – банкноти от 
по 20 лв., които са били 
поставени една след друга 
в средата на пачката. 

 От проведените в РДВР–
Търговище оперативно-из-
дирвателни мероприятия 
е установено, че срещу за-
подозрения в извършване 
на двете деяния К.Р. (на 
31 г.) от гр. Левски, община 
Плевен, има множество 
заведени други дознания 
по чл.244 и чл.209 от На-
казателния кодекс на 
други места в страната (в 
градовете Кнежа, Сливен, 
Раднево, Генерал Тошево, 
Монтана), като механизмът 
на извършените престъп-
ления е сходен с описани-
те по-горе случаи, и банк-
нотите, които са прокарани 
в обръщение, са от същи-
те серии и номера и прите-
жават същите сходни беле-
зи.

 На 18 юни 2005 година 
К.Р. и И.И. (на 26 г.) също 
от гр. Левски, област Пле-
вен, придвижващи се с лек 
автомобил „Ауди“, цвят 
бордо, с врачанска регист-
рация, след подаден сиг-
нал до РПУ–Елена са би-
ли спрени от патрулен ав-

томобил за проверка, при 
което К.Р. е изхвърлил 
плик с банкноти. С про-
токол за оглед на место-
произшествие в плика са 
установени 279 броя банк-
ноти от по 20 лева. Банк-
нотите са от същата серия, 
сред тях има и със същите 
номера като неистинските 
банкноти, пласирани на 1 
юни 2005 година в двете 
търговищки села.

К.Р. и И.И. са били задър-
жани за 24 часа в РПУ–
Елена, където срещу К.Р. 
е образувано дознание. 
На 19 юни 2005 година съ-
щите са доведени в РДВР–
Търговище, където са за-
държани за 24 часа. В хода 
на разследването по об-
разуваното тук дознание 
К.Р. е бил разпознат като 
извършител на престъп-
лението от пострадалия 
51-годишен жител на Тър-
говище, от когото на 1 юни 
2005 година са били изку-
пени 18 агнета. 

На 20 юни 2005 година с 
постановление на Окръж-
ния прокурор на Търговище 
на К.Р. е взета мярка за 
неотклонение „Задържане 
под стража“ за срок от 72 
часа. На същата дата И.И. 
от гр. Левски, разпитан в 
качеството си на свидетел 
по образуваното в РДВР–
Търговище дознание за 
случая в с. Мировец, е ос-
вободен.

С постановление на Ок-
ръжна прокуратура–Тър-
говище дознанията за слу-
чая в с.Мировец и образу-
ваното по описа на РПУ–
Елена са обединени в доз-
нание по описа на РДВР–
Търговище. Към същото 
е присъединено и дозна-
нието за случая в с.Съеди-
нение.

На 23 юни 2005 година 
К.Р. е привлечен като ули-
чен за извършване на 
престъпление по чл.244, 
ал.1. и ал.2, и по чл.209 
от Наказателния кодекс 
по споменатото дознание 
по описа на РДВР–Търго-
вище. Той е уличен в из-
вършване на умишлено 
престъпление от общ ха-
рактер, като деянието е 
извършено в условията 
на продължавано престъп-
ление. Имайки предвид 
съдебното минало на ули-
чения и извършеното пре-
стъпление, и поради опас-
ността той да се укрие и 
да извърши други престъп-
ления от общ характер, с 
определение на Окръжен 
съд–Търговище спрямо 
К.Р. е взета мярка за неот-
клонение „Задържане под 
стража“.

ПРЕСЦЕНТЪР 
НА РДВР–

ТЪРГОВИЩЕ
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Осемдесет състезател-
ки, разделени в че-

тири възрастови групи, от 
Русия (два отбора), Украй-
на, Бразилия, Белгия, Сър-
бия и Черна гора, Молдо-
ва, Финландия, Норвегия, 
Южна Африка, Египет, 
Унгария, Португалия и 
България взеха участие в 
Международния турнир 
по художествена гимнасти-

ГОЛЯМАТА КУПА „АЛЕГРО“ ЗАМИНА ЗА ЕГИПЕТ
ка за купа „Алегро“. Пред 
многобройната публика, 
изпълнила зала „Д. Сте-
фанов“, и пред специалния 
гост на проявата – треньор-
ката на националния от-
бор-ансамбъл Лили Игна-
това, първа в многобоя 
във възрастовата група до 
10 години стана Стилияна 
Янкова (България), на вто-
ро място остана другата 

българка Диляна Стефа-
нова, а трета завърши Яна 
Барнош (Русия).

В индивидуалния шам-
пионат на въже златния ме-
дал спечели Диляна Сте-
фанова (България), след-
вана от Ана Губанова (Ру-
сия) и унгарката Даниела 
Кеша.

При девойките младша 
възраст в многобоя Цвете-
лина Найденова зае пър-
вото място, следвана от 
Румина Божилова и Кшир-
ка Хорват (Унгария). На 
отделните уреди – въже и 
топка, Румина Божилова 

завоюва два златни медала, 
а Цветелина Найденова 
остана със среброто. Брон-
зовите медали станаха при-
тежание на Хеба Ел Бо-
рини (Египет).

При девойките старша 
възраст надпреварата пре-
мина при абсолютното 
превъзходство на три със-
тезателки. Балканската 
шампионка Филипа Сиде-
рова грабна и трите златни 
медала – в многобоя и от-
делните уреди. Три сребър-
ни медала завоюва  Даша 
Королева (Русия), а брон-
зовите – Янита Янакиева.

При жените в многобоя, 
след седеммесечно отсъст-
вие поради контузия, Лю-
бомира Василева не остави 
никакво съмнение в класата 
си, като дублира успеха на 
Филипа Сидерова, Жика 
Солана (Бразилия) пък спе-
чели два сребърни меда-
ла (многобой и въже), а 
Ивета Иванова спечели 
бронза в трите дисципли-
ни. На третото място в дис-
циплината лента застана 
Мими Хайринова.

Голямата купа „Алегро“ 
замина за Египет, а малката 
остана в Търговище.

Ганю ГАНЕВ

На 25 и 26 юни в курортния комплекс Албена се про-
веде турнир по плажен волейбол с участието на общо 
12 отбора. Представителите на ВК „Попово“ бяха в 
една група със съставите на градовете Варна, Добрич, 
Разград, Шумен и домакините от курортен комплекс 
Албена. В този спорт регламентът предвижда срещата 
да се играе до два спечелени гейма. Поповските волей-
болисти се представиха много добре, постигнаха четири 
чисти победи с по 2:0 гейма и загубиха само една среща 
със същия резултат от отбора на Добрич.

Поповският състав спечели след оспорвана игра и 
полуфиналния мач с победителя от другата група – втория 
отбор на Варна, с резултат 2:1. На финала поповчани 
трябваше да се срещнат пак с представителите на Доб-
рич. Подкрепяни от стотина свои привърженици, до-
бруджанци  отново постигнаха победа с 2:0 гейма и се 
класираха на първо място. Отборът на ВК „Попово“ 
остана втори, което е много добро постижение. Трети в 
крайното класиране остана тимът на Варна.   

Поповчани бяха в състав: Павлин Цветанов, Явор 
Ганев и Цветомир Иванов. Треньор на отбора е Тошко 
Цанев.

ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ
ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ 

НА ВК „ПОПОВО“

ЛЕКА АТЛЕТИКА, БАСКЕТБОЛ

Илия НЕЙЧЕВ   

От 18 до 22 юни в гр. 
Главеница се проведаха 
десетите държавни игри 
на спортистите от малки-
те селища (до 10 000 жи-
тели) в България. В състе-
занията по баскетбол и ле-
ка атлетика взеха участие 
и девойките от БК „Мла-
дост“–с. Садина, община 
Попово.

Въпреки добрите си изя-
ви, баскетболният отбор 
на садинските девойки 
зае четвъртото място. С от-

САДИНСКИТЕ ДЕВОЙКИ – 
ВИЦЕШАМПИОНКИ

ХАНДБАЛ

Младен ПЕНЕВ

На националната спар-
такиада на спортистите 
от малките населени мес-
та, проведена в град Глави-
ница, хандбалистите от ХК 
„Опака–1974“ завоюваха 
нови успехи. 

Момчетата с треньор Ер-
гун Али завоюваха безапе-
лационно шампионска 
титла. Постигнатите от 
тях победи са с големи 
разлики: срещу вторите 
в класирането от с.Труд, 
Пловдивско – 23:13, сре-
щу с.Кирково – 21:12. На-
шият състезател Мерин 
Метинов беше обявен за 
най-полезен. 

Девойките с треньор Мла-
ден Пенев също се пред-
ставиха достойно. Завою-
ваха сребърните медали 

ХАНДБАЛИСТИТЕ ОТ 
ОПАКА СА ШАМПИОНИ

след загуба от Минерални 
бани, Хасковско. Трети се 
класираха с.Ценово, Русен-
ско.

Ще припомним, че от-
борът на момчетата, пред-
ставящи СОУ „Васил Лев-
ски“–Опака, се класира на 
четвърто място на учени-
ческите игри 2005 (най-
доброто класиране на Тър-
говищка област от всички 
спортове) и на трето място 
на турнира „П.Щерев“ в 
София. Същите хандба-

ЗАПОЧНА ЛЯТНАТА 
ПОДГОТОВКА ВЪВ 
ФК „СВЕТКАВИЦА“

Осемнадесет състеза-
тели излязоха на стадион 
„Д.Бурков“ в началото на 
лятната подготовка във 
ФК „Светкавица“. От от-
бора отсъстваха освобо-
дените вратари Щерев 
и Артакиев, както и пре-
миналият в „Черно море“ 
нападател Мартин Хрис-
тов,  заминалият на про-
би в Малта капитан на 
отбора Емил Янчев, кон-
тузеният Румен Стоянов 
и Евгени Курдов и Гюр-
сел Вели, които ще се 
присъединят към отбора 
ден по-късно. Новите по-
пълнения за момента в 
отбора са възпитаниците 
на детско-юношеската 
школа на клуба, братята 
Ясен и Деян Василеви 
и Красен Алексиев, вра-
тарите Руслан Стефа-
нов (ЦСКА) и Д.Ранге-
лов („Ферплей“–Варна), 
халфът Михаил Ден-
чев (ЦСКА), а се очаква 
още един нападател от 
Пловдив. В отбора се за-
връщат и преотстъпеният 
в „Локомотив“ (Горна 
Оряховица) нападател 
Й.Александров, както 
и игралият два сезона в 
„Академик“ (Свищов) 
халф Д.Йончев.

„Очакваме още нови 
имена, но ще залагаме 
предимно на млади и 
перспективни футболис-
ти, а кой ще остане, ще 
стане ясно след контрол-
ните срещи, които сме за-
планували в хода на лят-
ната ни подготовка“ – зая-
ви старши треньорът на 
отбора Пл.Донев, който 
започва подготовката с 
нов помощник – Ярослав 
Костадинов-Ярето. Пла-
нирани са и седем кон-
тролни срещи.

6 юли. „Светкавица“–
„Черно море“

13 юли. 
„Светкавица“–„Сливен“

16 юли. 
„Сливен“–„Светкавица“

20 юли. 
„Светкавица“–„Шумен“
23 юли. „Светкавица“–
„Видима“ (Раковски)

27 юли. 
„Шумен“–„Светкавица“

30 юли. 
„Видима“ (Раковски)–

„Светкавица“

ФУТБОЛ

Специалната купа на 
името на изтъкнатата тър-
говищка треньорка Еф-
росина Ангелова (в мо-
мента главен треньор на 
отбора на САЩ) бе връче-
на на Драгана Терзич (Сър-
бия и Черна гора).

Призовете за най-тех-
нична, артистична и воле-
ва състезателка спечели-
ха съответно: Филипа Си-
дерова, Алена Романова 
(Русия) и Люба Василева.

С приза за най-устремна 
състезателка за победа 
си замина Рената Филихо 
(Португалия), а двете коро-
ни за мис състезател и 
треньор спечелиха Олга 
Аркан (Молдова) и Миро-
слава Бонева (Белгия).

съжданията си съдиите не 
му позволиха да победи 
състава на Костенец и да 
влезе във финалната трой-
ка. В това състезание участ-
ваха общо девет отбора от 
цялата страна.

След приключване на 
баскетболния турнир мо-
мичетата от БК „Мла-
дост“–с. Садина се вклю-
чиха в надпреварата по 
лека атлетика. На предста-
вителния стадион в  Глави-
ница те за пореден път 
доказаха високата си класа, 
завоювайки престижното 
второ място. Отлично се 
представиха Кремена и Га-
лена Йорданови, спечел-
вайки по три медала (Кре-
мена стана шампионка на 
висок скок и на 800 мет-
ра гладко бягане). Много 
добри впечатления оста-
виха и спечелилите меда-
ли Ивелина Тодорова, Оле-
ся Ивановна, Йорданка 
Андреева. В отбора бяха 
включени още Веска Геор-
гиева, Йоана Милчева, Цве-
телина Тодорова и Йонка 
Маринова.

Тези високи резултати 
са постигнати благодаре-
ние упорития и съзнате-
лен труд на всички състе-
зателки по време на трени-
ровките. Треньорът И. 
Нейчев благодари на ръко-
водството на Община–
Попово за оказаното съ-
действие и помощ, на пред-
седателя на ЗК „Малки 
Лом“–с.Садина Тихомир 
Тодоров, на директора на 
училището в селото Петър 
Стоянов и  желае на тях и 
на отбора бъдещи успехи.

листи са зонален първенец 
и от 2 до 5 юли ще участват 
в държавните финали във 
Варна.

Упоритият труд на всич-
ки състезатели, треньори и 
спортни деятели в Опака е 
предпоставка за нови успе-
хи и през следващата спорт-
носъстезателна година.
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КАНАЛ 1

Канал 1 20.30

Кинопарад:

 „ИЗКУШЕНИЕТО“

Нова ТВ 12.30

МАНЕВРИ 
НА ПЕТИЯ ЕТАЖ

Би Ти Ви 20.00

БАЩА МЕЧТА
комедия

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

13.35 Документален филм: 
 „Еф Скот Фицджералд“
15.00 Непозната земя
15.30 „Динозаври“, 15 еп.
16.00 Мело ТВ мания
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30  Неделен стадион
18.30 Бенефис на компози-
 тора Кирил Икономов 
19.30 „Мистър Бийн“
20.00 По света и у нас
20.40 Неделна киновечер:   
 „Пришълецът - 
 завръщането“ 
 (САЩ, 1997)
22.30 Елит
23.00 По света и у нас
23.10 Джубокс
23.40 Световна лига по 
 волейбол: 
 България–Италия
   1.40 „Чай“ (п)
   3.40 Япония днес
   3.50 Видеоклипове
   4.15 Мело ТВ мания (п)
   5.15 Непозната земя (п) 
   5.45 Рекламна пауза (п)
 

ПЕТЪК, 1 юли

  6.00 Детските сериали на 
 Джетикс
  7.00 Тази сутрин – инфор-
 мационно предаване
  9.00 „Търговски център“
  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

 

ПЕТЪК, 1 юли

  6.15 Дързост и красота
  7.00 Денят започва
  9.30  Телепазарен прозорец
  9.45 Япония днес
  9.55 Национален кален-
 дар: Преместване 
 мощите на св. Йоан 
 Рилски
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 „Спешно отделение“ 
13.05 Научнопопулярен 
 филм: „Съдбата на 
 животните: слонът“
14.00 Мартенски музи-
 кални дни Русе 2005
15.00 Улица „Сезам”
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на 
 турски език
16.20 Дневникът
16.55 Здраве
17.15 Здравно осигуряване
17.25 Телепазарен прозорец
17.40 Вкусно
17.55 Частен случай
18.00 По света и у нас
18.15 Дързост и красота
19.00 Седмица 
19.30 10/64
19.55 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.50 „Горещо лято“, 4- 
 сериен тв филм 
 (Франция, 2003)
23.30 По света и у нас
23.40 Световна лига по 
 волейбол: 
 България–Италия
  1.40 Джубокс
  2.10 Здраве (п)
  2.30 Портрети
  3.15 Видеоклипове
  3.30 Седмица (п)
  4.00 „За животните – 
 с любов“ (п)
  4.30 Панорама (п)
  5.40 „Горещо лято“ (п)
 
  СЪБОТА, 2 юли

  7.30 Заедно:  
 Кръпки шарени

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, 2 юли

  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 bTV новините 
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
 
НЕДЕЛЯ, 3 юли

  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

 представят
  9.30 Детска анимация
10.00 Кръгът на Доусън
11.00 Кино Нова
11.45 Календар
12.00 „Бевърли Хилс, 90210“
14.00 Формула 1: 
 Поглед отвътре
14.30 Щастливо семейство
15.00 Безмълвен вик
17.00 Военна прокуратура
18.00 Лас Вегас
19.15 Календар
19.45 Ексклузивно
20.00 Фрейзър
20.30 Стар академи I
21.30 Календар
21.32 Старгейт
22.30 Горещо
23.30 Календар
23.45 Кралят на боулинга
  1.15 Безмълвен вик
  2.45 Кралят на боулинга
  4.15 Лас Вегас
  5.00 Отдаденост
  6.30 Музика

НЕДЕЛЯ, 3 юли

   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 „Маневри на петия 
 етаж (България)
14.00 „Gillette супер спорт“
14.30 Автохит
15.00 Спортен свят
17.00 На четири очи
18.00 „17 мига от 
 пролетта“,  12 еп.
19.15 Календар
20.00 Фрейзър
20.30 СТАР АКАДЕМИ
21.30 Календар
21.32 „Дух“
23.30 Календар
23.45 „Живот под коша“
  0.45 Кречетало
  1.45 „Дух“ (п)
  3.45 „17 мига от 
 пролетта“ (п) 
  4.45 Отдаденост
  6.30 Само баламите 
 бачкат

  7.35 Телепазарен 
 прозорец
  7.50 Дисни!
  8.35 Цветен магазин
  8.50 Спукано гърне
  9.20 Документален филм:
 „Галатея“
  9.50 „Чудодейката“ 
 (САЩ, 2000)
11.15 Памет българска: 
 Св. 40 мъченици
12.00 По света и у нас
12.20 Студио „Частен 
 случай“
12.50 Минута е много
13.40 Знаци по пътя: 
 Наум Шопов
14.10 Атлас:  
 „Дубай – обединени 
 арабски емирства“
14.40 Суматоха
15.10 „Динозаври“, 14 еп.
15.35 „Звезди на леката 
 атлетика 2005“, 
 6-сериен тв филм, 1 еп.
16.05 Документален филм: 
 „Салвадор Дали и 
 киното“
17.00 „Да оставим бедността 
 в миналото“, мегакон-
 церт на живо от 
 Лондон, 1 част
20.00 По света и у нас
20.30 Кинопарад: 
 „Изкушението“ 
 (САЩ, 2000)
22.45 Рекламна пауза
23.15 По света и у нас
23.25 „Нощни птици“ – 
 забавно магазинно 
 предаване
   0.25 „Да оставим бедност-
 та  в миналото“, 2 част
   6.40 Памет българска (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 3 юли

   7.25 Бразди
   7.55 Телепазарен прозорец
   8.10 Национален календар: 
 Неделя на Вси светии  
 български
   8.15 Дисни!
   9.00 Палавници
10.00 „Чай“
12.00 По света и у нас
12.20 „Години, години“,  пее 
 Анастасия Костова
12.45 Модна фиеста 
 Албена 2005

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, 1 юли

  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 „Кръстникът“
  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, 2 юли

  7.30 Иконостас
  8.00 „Костенурките нинджа“
  9.00 Животните 

За времето от 16 часа на 
17 юни до 10,30 часа на 21 
юни в  Попово неизвестно 
лице прониква в стола на 
професионална гимназия 
и извършва кражба на до-
макинска посуда на неуста-
новена стойност.  По случая 
е образувано дознание. 

•••
За времето от 12 до 21 

в юни Попово неизвестно 
лице  прониква в жилище 
на ул. „Раковска“ и извърш-
ва кражба на шест освети-
телни тела на обща стой-
ност около 250 лв. По слу-
чая е образувано дознание. 

•••
За времето от 20 до 21 

юни  в Антоново неизвест-
но лице, след използване 
на техническо средство, 
извършва кражба на 676 
литра дизелово гориво от 
цистерна – фирмена собст-
веност. Нанесената щета е 
на неустановена стойност. 
По случая е образувано 
дознание. 

•••
На 22 юни около 21 часа 

на ул. „Цар Освободител“ 
в  Търговище неизвестно 
лице чрез взлом прониква 
в хидрофорна станция и ув-

режда три елтабла и друго 
имущество, собственост на 
„ВиК“. Щетите са на неуста-
новена стойност. След про-
ведените в РПУ–Търговище 
оперативно-издирвателни 
мероприятия е установено, 
че извършители на деянието 
са четири момчета от Търго-
вище: две непълнолетни 
(С.М. и С.Н., на по 14 г.), и 
две малолетни на по 13 г.

•••
На 23 юни около  4,40 ча-

са на бул. „Митрополит Ан-
дрей“ в Търговище, лек ав-
томобил „БМВ“ с водач 26-
годишен жител на с. Кар-
дам, община Попово, блъс-
ка трима пешеходци: 18-го-
дишна жителка на  Търго-
вище, която е настанена в 
болницата на Търговище с 
фрактура на таза и лявата 
подбедрица, 18-годишна жи-
телка на  Търговище, наста-
нена в болницата с фрактура 
на лявата раменна кост, и 19-
годишен младеж от града, 
настанен в болница с фрак-
тура на двата крака. Устано-

вено е, че водачът е управ-
лявал автомобила след упо-
треба на алкохол с концент-
рация в кръвта му 1,51 про-
мила, установено по надлеж-
ния ред. По случая се води 
следствие.

•••
На 23 юни около 3,50 часа 

на ул. „Граф Игнатиев“ в  
Търговище 20-годишният 
И.И. управлявал лек авто-
мобил „ВАЗ“ след употреба 
на алкохол с концентрация в 
кръвта му 1,23 промила, ус-
тановено по надлежния ред.

•••
На 23 юни около 9,55 ча-

са в с. Бистра, община Тър-
говище, при съвместна 
проверка на служители на 
„Електроразпределение–
Варна“ – клон Търговище 
и РПУ–Търговище е уста-
новено, че М.В. (54 г.) от 
Търговище, е осъществил 
нерегламентирано включва-
не към електропреносната 
мрежа, с което създал усло-
вия за непълно отчитане на 
потребената ел. енергия.

•••
На 24 юни около 1,10 ча-

са в  Търговище на ул. „Паи-
сий“ правоспособният водач 
О.Х. (на 24 г.) от с. Пробуда, 
община Търговище, управ-
лявал лек автомобил „Фиат“ 
със софийска регистрация 
след употреба на алкохол, 
с концентрация в кръвта му 
1,45 промила, установено 
по надлежния ред.

•••
На 23 юни около 20,30 часа 

по ул. „В. Левски“ в  Омур-
таг правоспособният водач 
Е.М. (48 г.) от същия  град, 
управлявайки лек автомо-
бил „Фолксваген джета“ с 
търговищка регистрация, е 
допуснал пътнотранспортно 
произшествие. По надлеж-
ния ред е установено, че 
водачът е управлявал превоз-
ното средство след употреба 
на алкохол, с концентрация 
в кръвта му 2,07 промила.

•••
На 24 юни е установено 

лицето,  разпространявало 
на 1 юни т.г. фалшиви копю-

ри от по 20 лв. в селата Съе-
динение и Мировец, община 
Търговище. Това е К.Р. (31 г.) 
от В. Левски, община Пле-
вен. По случаите е образува-
но дознание по чл.244, ал.1 
от Наказателния кодекс.

•••
На 24 юни около 18 часа в 

Търговище, от незаключен 
апартамент на ул. „В. Тър-
ново“ неизвестно лице  из-
вършва кражба на дамска 
чанта с намиращи се в нея 
мобилен телефон „Сименс“, 
сумата 300 лв. и лична карта, 
собственост на жителка на 
града. 

•••
За времето от 25 до 26 юни 

в Търговище, на паркинг на 
ул. „Братя Миладинови“, не-
известно лице чрез демон-
таж  извършва кражба на 
две странични огледала от 
лек автомобил „Опел омега“ 
със софийска регистрация, 
собственост на живеещ в 
Търговище гражданин.

•••
На 26 юни около 17 часа 

в частна постройка в мест-
ността „Кованлъка“ край 
Търговище, при монтира-
не на струг е наранен 64-
годишен жител на града, 
който по-късно е починал 
в ОАРИЛ към МБАЛ–Тър-
говище. По случая е обра-
зувано следствено дело.

•••
На 27 юни в с. Горско 

Абланово, община Опака, 
при извършена полицейска 
проверка е установено, че 
32-годишният Т.А. от съ-
щото село управлява лек 
автомобил „Фолксваген“ 
с търговищка регистрация 
след употреба на алкохол с 
концентрация в кръвта му 
1,21 промила, установено с 
алкотест „Дрегер“. Водачът 
е отказaл кръвна проба.

•••
За времето от 24 до 27 

юни в с. Камбурово, общи-
на Омуртаг, неизвестно ли-
це прониква чрез изваж-
дане на метална решетка 
и разбиване на катинар на 
входна врата  в местния 
църковен храм и извършва 
кражба на метален полилей 
и двукрила резбована 
дървена врата. По случая е 
образувано дознание. 
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НЕКА СЕ 
ЗАМИСЛИМ

♦ Ако съкратим цяло-
то човечество до едно 
село със 100 жители, за-
пазвайки пропорционал-
ните отношения, ето 
как ще изглежда насе-
лението на това село:
• 57 азиатци
• 21 европейци 
• 14 американци 
(северни и южни)
• 8 африканци
• 52 жени 
• 48 мъже
• 70 цветнокожи
• 30 бели
• 98 хетеросексуални
• 2 хомосексуални
• 6 души ще владеят 59% 
от цялото световно бо-
гатство и всички ще са 
от САЩ
• 80 ще имат лоши жи-
лищни условия
• 70 ще бъдат неграмот-
ни
• 50 ще бъдат недохране-
ни
• 1 ще умре
• 2 ще се родят
• 1 ще има компютър
• 1 (само един) ще има 
висше образование

♦ Ако погледнеш на све-
та от тази гледна точ-
ка, се вижда каква необ-
ходимост имаме от со-
лидарност, разбирател-
ство, търпимост и об-
разование. Помисли за 
това.

♦ Ако тази сутрин си се 
събудил здрав, ти си по- 
щастлив от 1 милион хо-
ра, които няма да дожи-
веят до другата седми-
ца.

♦ Ако никога не си пре-
живявал война, самота-
та на затворническата 
килия, агонията на мъче-
нията или глад, ти си по-
щастлив от 500 милиона 
души на този свят.

♦ Ако можеш да вле-
зеш в църква/джамия 
без страх от затвор 
или смърт, ти си по-
щастлив от 3 милиарда 
души на този свят.

♦ Ако в твоя хладилник 
има храна, облечен и 
обут си, имаш креват и 
покрив над главата си, 
ти си по-богат от 75% 
от хората на света.

♦ Ако имаш банкова 
сметка, пари в портфей-
ла и малко дребни в касич-
ката, ти принадлежиш 
към тези 8% от хората 
на земята, които са обез-
печени.

♦ Ако четеш този 
текст, ти си двойно по-
благословен, защото:

1. някой се е сетил за 
теб;

2. не принадлежиш 
към тези 2 милиарда ду-
ши, които не могат да 
четат;

3. и… ти си един 
от читателите на 
„Местен вестник“!

Румяна КОЛЕВА

Кратки са нашите праз-

ЕДИН ОСТРОВ 
И МАЛЦИНА МЕЧТАТЕЛИ

музата и лодката на втур-
налата се мисъл ги отвежда 
на спасителния остров.

Интересно е, че пише-
щите, когато се срещнат, 
откриват добрата дума ка-
то единствена формула 

на общуване и баластът 
от мерзост и ругателство, 
който ни залива ежеминут-
но, остава далечен и не-
понятен за тях.

Години наред Попово 
е убежище, означено с 
думи, за малцината пише-
щи люде, които не го на-
пуснаха. Те са и твърде 
скромни, и твърде различ-
ни. Прекосиха междуве-

ковието с достойнството 
на дали своя принос за кул-
турата на родния край.

Възрастта им е различна, 
професионалното попри-
ще – също, социалният об-
лик – също, индивидуал-

ният стил на писане – съ-
що. Но обща е дарбата да 
претворяват действител-
ността чрез магията на сло-
вото и съдбата да бъдат 
орисани на един паралелен 
живот, наречен любов и 
изкуство.

За художествената лите-
ратура няма възрасти. Има 
таланти. Тя е другият свят 
в дискурса на битието. 

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ!

С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ 
ПРЕЗ ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ

Започна тазгодишната жътвена кампания. Нейното 
времетраене е един от най-пожароопасните периоди 
в годината. За да се опази зърнената реколта, е необхо-
димо да се намалят до край рисковете от пожари в 
ечемичните и пшеничните масиви. Прибиращата тех-
ника и транспортните средства, участващи в приби-
рането на зърното, трябва да бъдат технически изправ-
ни и оборудвани с нужните противопожарни уреди.

Много хора ще навлязат в посевите, зърноплощадките 
и складовете за зърно. Те следва да бъдат своевременно 
инструктирани  да действат правилно при евентуално 
запалване, с което ще се намали рискът от възникване 
на пожари.

Противопожарните органи ще прилагат с пълна 
сила Наредба I-153 от 23 юли 1999 година за опазва-
не на посевите, зърното и тревния фураж от пожари и 
ще изискват да бъде извършен инструктаж на всеки, 
ангажиран в жътвената кампания, ще следят оборуд-
вана ли е специализираната техника с противопожар-
ни уреди. Те ще проверяват за разпарцелирането на 
блоковете и заораването им на ивици, както  и за спаз-
ването на противопожарните изисквания на фураж-
ните площадки и в складовете за зърно.

Обръщаме се към всички пчелари, гъбари, ловци, 
риболовци туристи – бъдете внимателни при боравене 
с открит огън  и пушене на цигари в близост до житни 
масиви!

Нека всички да бъдем изключително бдителни, за да 
опазим това, за което сме се грижили цели девет месеца!

Районна служба „Пожарна и аварийна 
безопасност“–Попово 

Месец юни е. Покрай празника на града и последвалите предизборни 
страсти забравихме, че учениците от основните и средните училища 
получават годишните си свидетелства. Ваканцията започва. Летните 

страсти и младежки купони, пълни с много веселие и настроение започват.

ВАКАНЦИЯ

Обяви 

Опитен дизайнер на 
WEB-страници търси 
офис-секретарка/актов мо-
дел (само кандидати от 
женски пол). Не е необхо-
дим опит – обучение в про-
цеса на работа. Компю-
търна грамотност е пре-
димство. Да се справя с 
натоварен офис и от вре-
ме на време да позира съб-
лечена. Пълно или нама-
лено работно време. 

Лари

Трудови характеристики 

Компютърен новобранец 
– личност, която троши 
собствения си компютър 
и мисли, че 1Кбайт = 
1000байта. 

☻☺☻
Компютърен експерт – 

личност, назначена по щат 
за да троши компютрите 
на другите, която мисли, 
че 1 кгр = 1024 гр. 

☻☺☻
Компютърен консул-

тант – клати крака в офиса 
на вашите клиенти и непре-

ВИЦОВЕ ЗА СЕКРЕТАРКИ И 
КОМПЮТЪРНИ СПЕЦИАЛИСТИ

къснато им напомня за ядо-
вете, които биха си спес-
тили, ако не бяха се обър-
нали към вас. 

☻☺☻
Компютърен журна-

лист – личност, която знае, 
защо нещата, които сте 
очаквали вчера, не са се 
сбъднали днес. 

☻☺☻
WEB специалист – въ-

вежда пълни с информация 
и отлично структурираните 
ви документи в сървера и 
добавя към тях безполезни 
и отблъскващи графични 
елементи, докато не за-
почнат да се въвеждат 10 
пъти по-бавно. За тази дей-
ност получава 2 пъти по-
висока заплата от шефа, 
която харчи, за да купува 

Субективното око на автора 
улавя и проявява в мисълта 
на четящия мъдростта на 
хилядолетията и морал-
ните императиви на всяка 
цивилизация. Думите под 
перото изтичат, докосват 
или отлитат. Думи за ус-
мивка и болка, за грях и 
покой. За всичко. Оста-
налото е илюзия в сянката 
на вечността.

ници. Делниците 
м о н о т о н н о 
проточват сиви 
пипала и сграб-
чват живота ни с 
октоподна прес-
метливост. Отпус-
кат ги едва когато 
улегне върху рел-
сите на някаква 
оразмерена същ-
ност. Но там, в под-
водието, закътали 
тайната на един 
по-различен свят, 
очакват своите 
изгреви и приливи 
малцина от едно-
ликото множество. 
Това са пишещите 
хора. Видимият 
им живот протича 
не по-различно 
от този в сивите 

панели. Но само те си 
знаят как в незнаен час 
примамливо зазвънява 

обици и халки за носа. 

Интервю между шеф и 
кандидат-секретарка

– Разкажете какво обра-
зование имате и какви ква-
лификации и умения при-
тежавате. 

– Завършила съм Пуб-
лична администрация в 
Англия, владея перфектно 
английски, немски, френ-
ски и руски, на профе-
сионално ниво работя с 
компютър и Интернет, 
притежавам шофьорска 
книжка, владея стеногра-
фия и машинопис, бях 
„Мис Варна“ за миналата 
година… 

– Имате ли ножичка в 
чантичката си? 

– Не-е-е!!!??? 
– Не мога да ви назнача. 
– Защо??? 
– Точно затова изхвър-

лих предишната си секре-
тарка!!! Закъснявах за мно-
го важна среща, но ми се 
откъсна копче от панта-
лона. Секретарката ми го 
заши и таман се наведе за 
да прегризе конеца и влезе 
жена ми…. 

Виц на македонски

Двама шефове разгова-
рят на масата: 

– Що е твоята секрета-
рица? 

– Као секретарица е дупе, 
а као дупе е фантастична! 

☻☺☻
Две секретарки си го-

ворят:
– Колко е умен, колко е 

хубав и колко добре се об-
лича нашият началник! 

– Да и колко бързо… 

Рускоговорящ колега от 
горепосочения институт

Старши научен сътруд-
ник втора степен Ана-
толий Безменов, роден в 
Одеса, започна своето из-
казване на Научния се-
минар с думи: „Аз ще бада 
къс!“ (т.е. „Аз ще бъда кра-
тък“). По-нататък той от-
беляза: „Тази гадина начал-
никът ни возложи допъл-
нителните задачи, но ние 
се справихме и с тях…“ 
(т.е. „Тази година начал-
никът ни възложи допъл-
нителните задачи, но ние 
се справихме и с тях…“). 
И в двата случая се смях-
ме, но за второто някой 
отбеляза: „Пада му се на 
началника!..“ 

Идеалната секретарка 

– Господин директор, как-
ва трябва да бъде според 
вас идеалната секретарка?

– Тя трябва да бъде на 
20 години, много краси-
ва и очарователна, но с 
25-годишен стаж по спе-
циалността!


