
Маруся МИЛУШЕВА 

Отново дойде 15 септември и училищните сгра-
ди се изпълниха с младост и глъч. Общата ста-
тистика за страната обаче е обезпокоителна – 
продължава тенденцията учениците да са по-
малко от предходната учебна година. Все повече са 
маломерните класове, дори се наложи закриване на 
част от елитните паралелки в престижни учили-
ща поради липса на достатъчно кандидати. А с 
учебната база на много места има проблеми след 
сполетелите ни летни порои.

Какво е положението в нашата община, как стар-
тира учебната 2005–2006 г. в общинската мрежа 
от училища и детски градини? Отговор на този въ-
прос получаваме от директора на дирекция „Хума-
нитарни дейности“ в Общината г-жа Дарина 
Парашкевова. 
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088 9 516 878

Мария КАРАГЯУРОВА
Пресцентър на Областна 
администрация–
Търговище

Американката Джени-
фър Химълхок, която рабо-
теше в Областна админист-
рация–Търговище като доб-
роволец към Корпуса на 
мира, отпътува за родина-
та си.

Тя е в града ни от края 
на октомври 2003 година и 
досега е участвала в някол-

ДЖЕНИФЪР 
ХИМЪЛХОК 
ОТ КОРПУСА 
НА МИРА 
ОТПЪТУВА

ОБЩИЯТ БРОЙ НА 
УЧЕНИЦИТЕ НАМАЛЯВА, 
ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ 
СЕ УВЕЛИЧАВАТ

МАГАЗИН „СТИЛ“
ЦВЕТЯ • БУКЕТИ • ВЕНЦИ

Попово, бул. „България“ № 68А 
(от северната страна на общинския стол)

тел. 0608/23 998
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ПРОДАВАМ

FORD MONDEO
Комби, 94 г., климатик, 
ABS, ел.стъкла, ел.седал-
ки и други екстри

FODR SIERA
88 г., АГУ

Тел.0608/21672;
GSM 089 9 865 946

РЪКОВОДСТВОТО 
НА ОБЩИНА–

ПОПОВО 
ПОЗДРАВЯВА 

всички педагози и помощен персонал 
в образованието с 

ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН. 

Заслужават благодарност всички тези, 
които през лятото масово се включиха 

в ремонтните дейности, особено 
колективът на ОУ „Н. Вапцаров“, 

по-голямата част от който участва 
в почистването на училището след 
големия ремонт. Така с общи усилия 

стана възможно на 15 септември всички 
общински учебни заведения да посрещнат 

своите възпитаници в условия, 
       гарантиращи нормален учебен процес.

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
Поздравявам ви с началото на новата учеб-

на година и ви желая много здраве и успехи не 
само през нея, а през целия период на вашето 
образование, през целия ви предстоящ живот. 

На добър час! 
Лютфи Реянов – кмет на община Опака

Пламен СЪБЕВ

Когато българинът се 
възхищава от някого, инс-
тинктивно си казва: „Абе 
я! Тоя да не е по-добър 
от мен!“. И веднага си от-
говаря – „Не е!“.

А щом не е по-добър от 
мен, а въпреки това e по-
богат, по-известен, има по-
хубава жена, кола, къща, 
работа (ненужното да се за-
драска), следователно тряб-

НАЙ-ПОСЛЕ ХРИСТО 
РУСИНОВ ВЛИЗА 
В СЪДА ЗА КЛЕВЕТА

ва да го мразя, защото, ако 
него го нямаше… Една от 
кошмарните страни от ха-
рактера на българина – да 
премахва конкурентите си, 
тези, които не харесва, вмес-
то да стане по-добър от тях, 
остава да бъде един от би-
човете на настоящето ни.

Бай Ганьо никога ня-
ма да признае, че някой е 
постигнал нещо благода-
рение на собствените си 
способности. Винаги ще 
отдава успехите на дру-
гите на връзки, мръсни 
пари, мръсни сделки, кри-
минални фактори или в 
краен случай – на късмет. 
И това е нормално. Другото 
би породило у него ком-
плекс за малоценност. На-
сажданият 50 години ша-
блон, че „всички сме рав-
ни“, пречи на мнозина да 
приемат факта, че има по-
добри от тях... 

Оглеждам се, примери 
за горното – безброй. Блю-
стители на стария морал 

за потискане на личност-
ните качества – бол. За съ-
жаление този тип поведе-
ние и мислене се насаж-
да от разни ретроградни 
организации, обединили 
някогашни и настоящи 
неудачници. 

И в Попово примери 
много. Напоследък следя 
(и не само аз) изявите на 
двама видни политикани – 
Христо Русинов и Георги 
Георгиев. Политическата 
ориентация и на двамата е 
към времето на „развития 
социализъм“. Русинов е 
пенсиониран деец на ко-
мунистическата партия от 
най-нисшите º ешелони. 
От ония, които колкото 
остаряват, стават по-актив-
ни. Насочил се е към епи-
столарното творчество. 
Пише писма срещу всич-
ки, до всички възможни 
институции. Той е от оне-
зи, на които сънят е станал 
кошмар с главни герои – 

на стр. 2

НАЗНАЧЕНИ СА ЗАМЕСТНИК 
ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

на стр. 3

ПОПОВЧАНИН СЕ ЗАПИСВА 
ВОЛОНТЕР на стр. 4

за контакти: 0608/2-15-80

Рицар Нет
www.knightbg.org

На всички тържествата по повод откриването на учебната година присъстваха представители общинската администрация. 
На снимката: инж.Тодор Ненов – заместник-кмет на Община Попово и управата на училището посрещат знамето на 

Професионална гимназия по техника и лека промишленост 
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По първоначален план 
бюджетът на Община–По-
пово възлизаше на 8 134 
878 лв. Към 30 юни той е 
увеличен на 9 528 320 лв. 
от допълнително получени 
трансфери от агенция „Пъ-
тища“, по програми за вре-
менна заетост, проекти и 
т.н., което е с около 17%.

Изпълнението на ПРИ-
ХОДНАТА ЧАСТ за 
първото шестмесечие 
е 4 614 337 лв. От тях 
2 823 809 лв., или 61,20% 
от всички приходи, са 
за държавни дейности и 
1 790 528 лв., или 38,80% – 
за местни дейности. Спря-
мо разчетните показате-
ли изпълнението на прихо-
дите за държавни дейности 
е 50%, а за местни – 46%. 

Държавният трансфер в 
частта на преотстъпените 
данъци е в размер на 
1 195 755 лв. Получените 
средства са 55% от плани-
раните. Получени са 
344 260 лв. изравнителна 
субсидия, 1 520 616 лв. об-
ща допълваща субсидия и 
200 467 лв. целева субси-
дия за капиталови разхо-
ди. След приспадане на не-
усвоените суми от целеви 
средства в размер на 17 065 
лв. взаимоотношенията с 
централния бюджет възли-
зат на 3 244 033 лв.

Постъпленията от данъ-
ци към 30 юни са в размер 
на 262 504 лв., което е 56 
на сто от предвиденото в 
бюджета.

Общо планът за неданъч-
ните приходи е изпълнен 
55%. С най-голям относи-
телен дял тук са приходите 
от общински такси (65%), 
като изпълнението им 
спрямо плана е 57%. При-
ходите и доходи от собст-
веност са 18% от неданъч-
ните приходи, като са из-
пълнени на 58% от предви-
деното. Приходите от про-
дажба на държавно и об-
щинско имущество пред-
ставляват 11% от неданъч-
ните постъпления със 61% 
изпълнение. Внесеният 
ДДС за шестмесечието е в 
размер на 23 273 лв., а при-
ходите от глоби, санкции 
и наказателни лихви – 
21 033 лв.

През отчетния период 
са получени средства в ев-
ро от МРРБ за изпълне-
ние на проект „На грани-
цата между Подбалкана 

Светослава РУСЕВА

Общо 6803 са учениците, които тръг-
ват на училище на 15 септември в 33-те 
общински училища. Това е със стотина 
по-малко от предходната 2004–2005 г. 
Първокласниците сега са 601, докато ми-

ТЪРГОВИЩЕ

ПО-МАЛКО УЧЕНИЦИ 
ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 

налата година са били 623 деца. 
На прага на 15 септември на приключ-

ване са ремонтните дейности в учили-
щата и в детските градини. Милиони ле-
вове са вложени от Община–Търговище 
за тяхното обновяване.

Програмата действа на територията 
на община Попово. Общината е наела 
до момента 44 лица по трудов договор 
за набавяне на необходимия сбор от оси-
гурителен стаж и възрастта.

Цел на програмата – осигуряване 
на заетост и помощ за пенсиониране на 
безработни лица, на които не им дости-
гат до 60 месеца трудов стаж за форми-
ране на необходимия сбор от осигу-
рителен стаж и възраст, който дава право 
на пенсия по чл.68, ал.1–3 от КСО. 

Обект на програмата са безработни 
лица, които са регистрирани в дирекции 
„Бюро по труда“, навършили са въз-
раст, която е до 5 години по-малка от из-
искваната за пенсиониране за съответ-

ната година, активно търсят работа, но 
не им достигат до 60 месеца трудов стаж 
за формиране на необходимия сбор от 
осигурителен стаж и възраст, който дава 
право на пенсия по чл.68, ал.1–3 от КСО. 
Работодателите наемат безработните ли-
ца за работа по Програмата за срок не 
по-малко от 3 месеца и не повече от 60 
месеца, но до навършване на 65-годишна 
възраст, когато лицата придобиват право 
на пенсия по чл. 68, ал.4 от КСО.

Необходими документи – удостове-
рение от териториално поделение на 
НОИ–Търговище.

За повече информация – 
дирекция „Бюро по труда“–Попово

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 
„ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ“

Участници в семинара, проведен в Попово

К. СВЕТОСЛАВОВ

Преди обяд на 8 септем-
ври в Попово се проведе 
семинар със земеделските 
производители от региона. 
Лектори бяха Даниела 
Маркова – началник на Об-
щинската служба към об-
ластната дирекция „Земе-
делие и гори“, Галя Геор-
гиева – старши експерт 
към Областната дирекция, 
Тодор Тодоров – младши 
експерт към дирекцията, 
Донко Донков – началник на 
областна служба „Съвети в 
земеделието“, и Цветелин 
Цанков – старши експерт 
към областна служба „Съ-
вети в земеделието“. При-
състваха още началникът 
на общинска служба „Земе-
делие и гори“ в Попово 
Сюлейман Лешков и Нев-
зет Феимов – младши спе-
циалист в ОСЗГ.

Присъстващите на семи-
нара се запознаха с начи-
ните и реда за регистри-
ране на земеделските 
производители съгласно 

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

КАК ЩЕ СЕ РЕГИСТРИРАТ 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Наредба 3 на Министер-
ството на земеделието и 
горите. Обяснено им бе 
какви са последните про-
мени в Наредбата, какво 
трябва да сторят за свое-
временното си регистри-
ране и какви са задълже-
нията им като земеделски 
производители. 

Друга тема на семинара, 
важна за земеделските про-
изводители, бе свързана с 
изискванията, условията и 
необходимите документи 
за кандидатстване и без-
платно обучение по 
САПАРТ. Разяснен им бе 
и т.нар. Проект на колела 
по програмите на ООН за 
развитие на селскостопан-
ските райони. 

Земеделските произво-
дители задоха много въ-
проси, на които специалис-
тите отговориха подробно 
и компетентно.

След обяд на същия ден 
подобен семинар бе про-
веден и в гр. Опака със зе-
меделски производители 
от региона. 

и Дунавската равнина – 
Равнините на приключе-
нията“ – 150 928 евро или 
295 190 лв., и от МТСП по 
проект за заетост на про-
дължително безработни 
младежи в размер на 30 394 
евро, или 59 446 лв.

Като цяло постъпилите 
местни приходи към 30 
юни са 46 % от предвиде-
ното.

Спрямо същия период 
на предходните две годи-
ни в абсолютни суми са 
увеличени значително 
всички приходи с изключе-
ние на другите неданъчни 
приходи и приходите от 
помощи, дарения и други 
безвъзмездно получени су-
ми. Намалението на при-
ходите от имуществени 
данъци се дължи на от-
падането през 2005 г. на 
пътния данък. 

Изпълнението на РАЗ-
ХОДНАТА ЧАСТ ОТ 
БЮДЖЕТА е 48%, или 
4 614 337 лв. От тях 2 
823 809 лв. са за делегира-
ни от държавата дейности, 
1733 лв. – за дофинансиране 
на държавни дейности с 
местни приходи и 1 788 795– 
за местни дейности. Най-
голям е разходът за функция 
образование – 1 905 850 лв., 
което е 41 на сто от всички 
разходи. За общи държавни 
служби са разходвани 960 
578 лв. (21% от разходите), 
за жилищно строителство и 
БКС – 668 775 лв. (15%) и 
т.н. 

От общия размер на раз-
ходите 52%, или 2 393 582 
лв., са за възнаграждения и 
осигурителни плащания на 
заетия персонал. Трудовите 
разходи в делегираните 
от държавата дейности са 
в размер на 2 247 562 лв. 
и като процент от всички 
текущи разходи за държав-
ните дейности за периода 
представляват 80 на сто. 
Разходите за издръжка са 
406 105 лв. Преобладава-
щата част от тях са разходи 
за вода, горива, ел.енергия 
и външни услуги.

В сравнение със същите 
периоди на предходните 
две финансови години се 
наблюдават увеличения 
във всички разходи за де-
легираните от държавата 
дейности. Тези увеличения 
се дължат на факта, че от 
1 януари 2005 г. като дър-
жавни дейности се субси-

дират детските ясли и Ис-
торическият музей.

Трудовите разходи 
за местни дейности до 
средата на годината са 
146 020 лв., или 11% от 
всички разходи за местни 
дейности, а разходите за 
издръжка – 1 117 385 лв., 
или 86%.

В сравнение със същия 
период за 2003 и 2004 г. 
трудовите разходи нама-
ляват, което основно се 
дължи на факта, че се на-
маляват осигурителните 
плащания за сметка на ра-
ботодателя. За сметка на 
това се увеличават разхо-
дите за издръжка и осо-
бено разходите за лихви, 
които Общината изплаща 
по двата си банкови зае-
ма за енергоефективно 
улично осветление.

Платените лихви по полз-
вани кредити от търговски 
банки са в размер на 25 144 
лв. Изплатени са 151 140 
лв. за стипендии. Отпус-
нати са 145 940 лв. субси-
дии за читалища и 5200 
лв. за спортни клубове.

 През отчетния период 
КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХО-
ДИ в бюджетна дейност са 
491 306 лв., като всички са 
за местни дейности.

Приходите по извънбю-
джетните фондове и смет-
ки за шестте месеца на 
2005 г. са 67 089 лв. Отче-
тените разходи са 92 634 
лв. при наличност в края 
на периода 4870 лв. В смет-
ката от приватизация през 
отчетния период са постъ-
пили 66 787 лв.

 Просрочените вземания 
са в размер на 74 155 лв., 
от които 4731 лв. от конце-
сии, 32 567 лв. от наеми 
на жилища, 28 757 лв. от 
наеми на обекти, 6683 лв. 
от наеми на земя и др. 

По ползвани от минали 
години кредити от ОББ за 
енергоефективно улично 
осветление на Попово и 
в населените места на об-
щината, остатъците за по-
гасяване в началото на от-
четния период са в размер 
на 426 960 лв. Към 30 юни 
са погасени 42 747 лв. 
Погасяването на общин-
ския облигационен заем 
от 300 000 евро за рекон-
струкция и рехабилитация 
на уличната мрежа в По-
пово започва през 2006 го-
дина. 

ПОПОВО 

ОБЩИНСКАТА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОТЧЕТЕ, ЧЕ БЮДЖЕТ 2005 
СЕ ИЗПЪЛНЯВА УСПЕШНО

Търговище
По-малко ученици през новата учебна година  

Светослава Русева

общинската администра-
ция и укрепващия частен 
бизнес. Подкрепян от „чо-
века на Волен Сидеров“ в 
Попово Георги Георгиев, 
автор на нескопосани по-
литически дописки до ко-
мунистическите вестници в 
България, пише ли, пише. 

В увлеченията си двама-
та след всеки пасквил 
вмъкват в следващия все 
нови и нови определения 
и епитети – от безочие и 
крайно нахалство до префи-
нени лицемери, блестящи 
шмекери и така нататък.   

Георгиев като пенсиони-
ран учител е по-умният от 
Русинов, защото има съ-
знанието, че подобни опре-
деления за конкретни ли-
ца могат да го доведат до 
съдебната зала, и не под-
писва общите иначе графо-
мански съчинения.  Руси-
нов, когото поповчани по-
знават като незабележим 
стопански деец от кому-
нистическо време, обаче е 
горд да каже като небезиз-
вестния Остап Бендер „По-
пал в газете!“ и подписва. 
Трупа популярност, като 
праща писмата си до Прези-
дентството, главния проку-
рор, председателя на Народ-
ното събрание, … в.„Ново 
работническо дело“. 

Логично е графомански-
те увлечения на двамата 
да разширят кръга от за-
сегнати и пак логично все 
някой от тях – в случая 
кметът на община Попо-
во д-р Л.Веселинов – за-
ради „засегната чест и 
достойнство като лич-
ност и като длъжностно 
лице“ е подал в Районния 
съд–Попово иск за десет 

хиляди лева срещу Христо 
Русинов. 

Интригата започва тук. 
Русинов търси подкрепата 
на главния прокурор Ни-
кола Филчев, като му пра-
ща писмо, в което се опис-
ва като новомъченик, на-
сочил всичките си усилия 

за облекчаване натиска на 
Брюксел над България. 
Георги Георгиев го под-
крепя, адвокат Бисерка Ра-
чева, национално известна 
с политическия си скок от 
БСП в „Демократи за сил-
на България“ – също. Дело-
то започна. 

Четете подробности в 
следващия брой. 

НАЙ-ПОСЛЕ ХРИСТО РУСИНОВ ВЛИЗА
В СЪДА ЗА КЛЕВЕТА
от стр. 1
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І. Основна цел  
на програмата

Дейността „Социален 
асистент“ цели осигурява-
не на заетост на безработни 
лица за задоволяване на 
ежедневни потребности, 
организиране на свободно-
то време на хора с трайни 
увреждания или тежко бол-
ни самотни хора, както и 
осъществяване на дейнос-
ти за тяхното социално 
включване.

ІІ. Обхват на 
безработните лица

В програмата се включ-
ват трудоспособни безра-
ботни лица, които са ре-
гистрирани в Дирекция 
„Бюро по труда“ и са обект 
на социално подпомагане

За извършване на дей-
ността „Социален асис-
тент“ по Програмата мо-
гат да бъдат наемани и ква-
лифицирани работници, 
които са безработни, но не 
са обект на социално под-
помагане, до 40% от броя 
на наетите в тази дейност.

Безработните лица мо-
гат да бъдат включени в 
дейност „Социален асис-
тент“, ако отговарят и на 
следните условия

• да са в трудоспособна 
възраст;

• да не получават или да 
не са придобили право на 

пенсия;
• да бъдат обучени за ра-

бота с хора с увреждания 
по програма, утвърдена от 
министъра на труда и со-
циалната политика.

ІІІ. Лицата, които 
желаят да ползват 

услугата „Социален 
асистент“, трябва да 

отговарят на следните 
изисквания:

• да са с 90 и над 90 на 
сто трайно намалена рабо-
тоспособност, с определе-

на чужда помощ; 
• да са деца с 50 и над 50 

на сто намалена възмож-
ност за социална адапта-
ция, с определена чужда 
помощ;

• да са тежко болни 
самотни хора със затруд-
нено самообслужване, удо-
стоверено с протокол на 
ЛКК за представяне пред 
ТЕЛК/РЕЛКК.

Социалният асистент се 

ДЖЕНИФЪР 
ХИМЪЛХОК ОТ 
КОРПУСА НА МИРА

от стр. 1
ко значими за региона 
проекти: осигури книги на 
английски език за всички 
възрасти за библиотека 
„Петър Стъпов“ в Търгови-
ще, осигури учебници за 
децата от Дома в Попово, 
предостави учебни по-
магала на английски език 
за езиковата гимназия в 
Търговище.

През изминалата година 
тя помагаше в мултиет-
нически детски лагер в 
Антоново, в който лагер 
имаше деца от цялата об-
ласт. Дженифър помагаше 
активно при разработване-
то на различни проекти на 
Община–Антоново.

През времето, прекара-
но в Търговище, тя посред-
ничи да се установи връз-
ка между фондация „Тради-
ция“–София и жени от Търго-
вищка област, които правят 
традиционни изделия.

За престоя си в България 
казва, че времето º, прека-
рано у нас, е било ползо-
творно. Тя добре владее 
български език, обиколи-
ла е цялата страна и се е 
запознала с историческите 
забележителности.

От нашата страна Джени-
фър ще отнесе за Америка 
осиновеното от нея куче.

 

Дженифър Химълхок

Мария КАРАГЯУРОВА

От 8 септември на длъж-
ността заместник областен 
управител на област Тър-
говище е назначен Сервет 
Сабриев Мехмедов. Той 
е роден в с. Голямо Гради-
ще, община Опака. Завър-
шил е полувисш инсти-
тут в специалността „дър-
жавно управление и адми-
нистрация“ през 1993 г., а 
след това – висше икономи-
ческо образование в град 
Свищов. Г-н Мехмедов е 
магистър по маркетинг и 
планиране.

Досега Сервет Мехме-
дов е работил като финан-
сов контрольор в Област-
на администрация–Търго-
вище. Преди това – като 
секретар на Община–Опа-
ка. Едно от първите му на-
значения е като учител по 
икономика в гимназията в 
Опака.

Новоназначеният замест-
ник областен управител е 
на 36 години. Несемеен.

От коалиция „За Бълга-
рия“ заместник областен 
управител става Свилен 
Василев, а от НДСВ остава 
досегашният заместник об-
ластен Панайот Абаджи-
маринов.

НАЗНАЧЕНИ 
СА ЗАМЕСТНИК 

ОБЛАСТНИТЕ 
УПРАВИТЕЛИ

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 
„АСИСТЕНТИ НА ХОРА 

С УВРЕЖДАНИЯ“
ДЕЙНОСТ „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“

наема на пълен работен 
ден и обслужва едно или 
повече лица.

ІV. Предоставяне на 
услуги в дейността 

„социален асистент“

• Доставяне и/или пригот-
вяне на храна, помощ при 
хранене.

• Пазаруване – снабдяване 
на нуждаещите се с ежед-
невно необходимите про-
дукти и лекарства.

• Помощ за поддържане 
на лична хигиена – подпо-

магане при обличане, къ-
пане, ресане, поставяне в 
инвалидна количка.

• Помощ при вземането 
на лекарства, предписани 
от лекар, придружаване до 
личен лекар, при настаня-
ване в болница и др.

• Извършване на плаща-
ния – за електричество, во-
да, местни и централни да-
нъци и такси и др.

• Административна по-

мощ – съдействие за изгот-
вяне на необходимите до-
кументи за явяване на 
ТЕЛК, попълване и пода-
ване на необходимите фор-
муляри като данъчни де-
кларации, молби за полу-
чаване на помощи от служ-
бите за социално подпома-
гане или до други адми-
нистративни звена и уч-
реждения; съдействие при 
получаване на технически 
помощни средства.

• Придружаване на хора 
извън домовете им – при-
дружаване извън дома, до 

учебно заведение, на кино, 
театър, гости и др. 

• Помощ в общуването и 
поддържането на социални 
контакти – организиране на 
развлечения и занимания в 
дома и извън него, четене 
на книги и вестници. 

• Предоставяне на лични 
помощници за деца с ув-
реждания, които да се гри-
жат за отиването им на 
училище и заниманията им 

по домовете в извънучебно 
време.

V. Процедура  
за кандидатстване

Кандидатстване
Желаещите да ползват 

услугата представят след-
ните документи пред рабо-
тодателя: 

- Молба от нуждаещото 
се лице или упълномощен 
от него представител; 

- ЕР на ТЕЛК/РЕЛКК 
или медицински протокол 
на ЛКК за представяне 
пред РЕЛК или ТЕЛК.

VІ. Процедура  
за освидетелстване и 
преосвидетелстване  

от ТЕЛК 

 1. Лицата, които нямат 
Експертно решение, е не-
обходимо да представят в 
ТЕЛК следните докумен-
ти:

• Медицинско направле-
ние за ТЕЛК от личния 
лекар;

• Молба по образец от 
личния лекар;

• Епикриза от отделение 
или етапна епикриза (ако 
има такава)

• Медицинска бележка 
за освидетелстване в дома 
(издава се само ако лицето 
не е в състояние да се 
движи). Посещението на 
ТЕЛК е безплатно.

 2. Лицата, които имат ЕР 
на ТЕЛК без определена 
чужда помощ и процент, 
който не им дава право 
да бъдат включени в про-
грама „Социален асис-
тент“, е необходимо да 
представят в ТЕЛК следни-
те документи:

• Нов медицински прото-
кол за влошено състояние 
от личния лекар;

• Епикриза от отделение 
или етапна епикриза ( ако 
има такава);

• Медицинска бележка 
за освидетелстване в дома 
( издава се само ако лице-
то не е в състояние да се 
движи). Посещението на 
ТЕЛК е безплатно.

Документи в МБАЛ 
АД, ТЕЛК–Търговище се 
подават:

• служебно от личен лекар;
• лично на място;
• по пощата с обратна 

разписка.

БЪЛГАРСКИЯТ 
ЧЕРВЕН КРЪСТ 
осигури за първия 

учебен ден 
1330 ШОКОЛАДА 

за децата от 
общината. 

По два от тях 
ще получат всички 

първокласници 
и децата от 

детските градини. 

И нашата община, за съ-
жаление, не прави изклю-
чение от общата тенденция 
за намаляване броя на учени-
ците. 3004 ще са те в общин-
ските училища през 2005–
2006 г., с 59 по-малко от ми-
налата учебна година. За пър-
ви път училищния праг ще 
пристъпят 296 първолаци и 
оптимистичното е, че те са 
повече в сравнение с пред-
ходната година с 23 деца. Па-
ралелките от І до ХІІ клас 
намаляват от 161 на 155, а 
маломерните от тях се уве-
личават с 10 и стават общо 
52. 

С учебната база може да 
се каже, че нещата са на 
добро ниво. Всички учи-
лища и детски градини 
през лятото извършиха 
текущи ремонти според 
планираните средства за 

тази цел. Капиталови раз-
ходи бяха направени за 
ІV целодневна детска гра-
дина, за VІ ЦДГ, за гра-
дината в Сеячи. В момента 
се довършва проектът по 
Програмата за енергийна 
ефективност на МОН в 
ОУ „Н. Вапцаров“. Въ-
преки кратките срокове 
за реализиране на този 
проект на 15 септември 
отвори врати и това учи-
лище и там започна норма-
лен учебен процес. Подо-
бен проект има и за гим-
назия „Хр. Ботев“, но той е 
от Социалноинвестицион-
ния фонд и засега е от-
ложен. Допълнителни за-
труднения бяха създадени 
от наводненията. Наложи-
ха се спешни ремонти, кои-
то не бяха планирани – 
в детската градина в 
с.Дриново и във ІІ ЦДГ в 

Попово, чиито мази бяха 
пълни с вода. Почти на-
всякъде се наложиха и по-
малки ремонти на покри-
вите, които през големите 
дъждове прокапаха.

Учебниците за децата от І 
до ІV клас са безплатни. Те 
пристигнаха сравнително 
навреме. На 14 септември 
последните директори ги 
получиха и още от първия 
учебен ден всички ученици 
от началния курс имат учеб-
ници. Учебниците от V до 
ХІІ клас се закупуват от ро-
дителите. За съжаление още 
не са уточнени всички спи-
съци, но съвсем скоро това 
ще стане и ще се знае точно 
по кой вариант ще се учи в 
съответното училище.

От 19 септември старти-
ра програмата за безплатни 
закуски и топло мляко 
за учениците от І до ІV 

ОБЩИЯТ БРОЙ НА УЧЕНИЦИТЕ НАМАЛЯВА...
от стр. 1 клас и за шестгодишните 

деца от подготвителните 
групи, които в общината 
са четири. В момента се из-
вършва договарянето с до-
ставчиците на закуските.

Съкратени учители от 
общинските училища ня-
ма, но в Социално-педаго-
гическия интернат  в с.Ме-
довина, който е държав-
но заведение, има много 
сериозни проблеми. Там, 
поради намаляване броя 
на учениците, се наложи 
съкращаването на десети-
на учители и друг персо-
нал, а тези хора също са от 
нашата община и не ни е 
безразлично, че губим ра-
ботни места. Иначе всич-
ки назначени учители са с 
необходимата квалифика-
ция. Само в две села има 
две учителки, които в мо-
мента все още учат. 

Първолаци и родители заедно влязоха в класните стаи на училище „Любен Каравелов“
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Кирил ЖЕЧЕВ

В началото на миналия 
месец започна ремонт 
на християнския храм 
„Св. Иван Рилски“ в се-
ло Дриново, община По-
пово. Той бе наложен 
от лошото състояние, 
в което се намираше 
сградата – куполът бе 
отлепен от основния 

През това лято продъл-
жихме разкриването на по-
стройка, която локализи-
рахме на около 5 м югоиз-
точно от масовия гроб. Тя е 
градена от ломени камъни 
на калова спойка с дебелина 
на зидовете 60 см. Разкриха 
се части от две помещения 
и външен ъгъл от трето. При 
разчистването бяха наме-
рени фрагменти от битова 
керамика с характерна за 
ранното средновековие вря-
зана украса. Все още ни-
що конкретно не може да 
се каже за характера на та-
зи сграда, но близостта º 
до гробните съоръжения 

корпус, самата 
постройка бе 
силно напукана 
отвън и вътре.

Ремонтът се 
финансира по 
линия на малките 
демонстрацион-
ни проекти, а из-
пълнението е дело 
на търговищка 
строителна фирма 
с участието и на 
работници от вре-
менната заетост 
в селото. Пред-
видено е да се 
укрепи сградата, 
да се извърши 
частично външно 

и вътрешно измазване, да 
се ремонтира стълбището 
и оградата, да се направи 
парапет. 

– След като приключи 
ремонтът на храма, сме 
запланували да направим 
теракотно покритие на 
пода на черквата – казва 
кметът на село Дриново 
Игнат Игнатов. – То не е 
включено в проекта, а ще 

бъде извършено с фи-
нансовата помощ на 
спонсори и с доброволни 
помощи от населението. 
Основната част от па-
ричните средства ще 
бъдат осигурени от 
фирма „Тандем-В“, чии-
то производствени по-
мещения са на терито-
рията на селото, попов-
ската фирма „Елена“ и 
арендаторът на земедел-
ските земи тук Георги 
Георгиев от Попово.

През идващите месе-
ци мюсюлманското насе-
ление на с.Дриново съ-
що ще разполага със 
свой молитвен дом. Със 
средства на главното 
мюфтийство вече е заку-
пено дворно място с къ-
ща, която предстои да 
бъде преустроена в джа-
мия. В скоро време започ-
ват ремонтните работи 
по мюсюлманския храм, 
които ще бъдат извър-
шени с помощи от насе-
лението и с доброволен 
труд.

ДРЕВНИЯТ НЕКРОПОЛ В ОПАКА – 
ХИПОТЕЗИ И ЗАГАДКИ

ПРОДЪЛЖАВА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

предполага евентуалното 
º религиозно предназначе-
ние. През настоящия сезон 
извън саркофазите разкрих-
ме и други скелети. Те те-
първа ще се изследват, но 
сигурното е, че мъжете са 
погребвани в каменните гро-
бове, а жените – извън тях.

Липсата на гробен инвен-
тар и въобще на какъвто и 
да е датиращ материал в 
саркофазите затруднява 
тяхното датиране. Въпре-
ки това вече не би тряб-
вало да се приема безре-
зервно първоначално на-
правеното датиране на не-
кропола само в периода 

на ІІ–ІІІ век. Откритите 
градени гробове, условно 
наречени тук „саркофази“, 
макар че са с отклонения 
от християнския ритуал, 
по-скоро би трябвало да се 
отнесат към него, или по-
точно към неговото офи-
циално за нашите земи на-
чало ІХ–Х век. Подобни 
градени „саркофази“ са 
откривани и в други ран-
носредновековни некропо-
ли, най-близко разположе-
ният от които е в подножие-
то на скалния манастир 
при с.Крепча. Всичко това, 
разбира се, не изключва 
съществуването на гробо-
ве от римската епоха, за 
каквито има сигурни дан-
ни. За съжаление при на-

шите разкопки не се натък-
нахме на такива данни. 

Откритият кръст в кръг-
лата гробница датира ма-
совия гроб в края на Х или 
съвсем в начало на ХІ век. 
Но не е изключено самото 
гробно съоръжение да е 
по-ранно и масовото погре-
бение в него да е вторично. 
Частите от надгробни пло-
чи свидетелстват за по-
ранния период от същест-
вуването на некропола. По 
всяка вероятност се касае 
за гробище, продължило 
да се използва и през къс-
ната античност и ранното 
средновековие. 

Масовото погребение би 
трябвало да е извършено по 
време на съществуването 
на съседната постройка с 
предполагаем религиозен 
характер, тъй като един-

ствените открити датира-
щи материали сред кости-
те – енколпионът и мал-
кият бронзов кръст, са съ-
временни на откритата би-
това керамика в нея. 

Дали се касае за масов 
гроб на насилствено убити 
и обезглавени мъже и же-
ни или на жертви на епи-
демия, на този етап от про-
учванията все още не може 
да се установи със сигур-
ност. Не би трябвало все 
пак да се изключва и една 
друга възможност, като 
се има предвид кръглият 
план на самото гробно съо-
ръжение. Може би това е 
мартириум и погребаните 
в него са едни от първите 
християнски мъченици, из-
бити в един район, нами-
ращ се недалече от първа-
та българска столица. На-

дяваме се и през следва-
щото лято да сме тук, за 
да можем да продължим 
проучването на този ин-
тересен археологически 
обект, който все още крие 
много информация за ми-
налото по тези земи. 

***
Доц. Дончева благодари 

на ръководството на Об-
щина–Опака за оказано-
то пълно съдействие, за 
да могат и през това ля-
то разкопките да про-
дължат. От името на 
студентите тя изказва 
благодарност и към мест-
ните хора за доброто от-
ношение и грижа, както 
и към местните работ-
ници, изпълнявали съвест-
но задълженията си. 

Подготви за печат 
Маруся Милушева

В понеделник в кафе „BG“ 
пред поповски дами с вкус 
към изисканите бижута беше 
представена новата бутикова 
колекция на фирма „Velmar“. 
Колиета, гривни и обеци от 
корали, перли, седеф, тюр-
коаз, съчетани със сребро 
или злато, събраха очите на 
присъстващите поповчан-
ки. Те имаха възможност да 
пипнат и пробват всяко от 
бижутата, да изберат нещо 
за себе си или за подарък на 
скъп човек.

Новата тенденция, спо-
ред представителките на 
фирмата, е да се смесват 
различни полускъпоценни 
камъни – обработени и не-
обработени. Освен това до-
ри бижуто от перли вече 
може да се носи към ежед-
невни тоалети. 

Предлаганите модели на 
„Velmar“ са високо цене-
ни не само у нас. Част от 
тях могат да бъдат прена-
реждани в различни вариан-
ти, за да се получи бижу за 
съответния случай. Цени-
те са съобразени с българ-
ските реалности, а и е яс-
но, че истинските неща си 
струват парите.

ПЕРЛИ И КОРАЛИ 
ЗА  ЖЕНИ С ВКУС 

И ВЪЗМОЖНОСТИ

Маруся МИЛУШЕВА

На 8 септември в с. Кар-
дам бе организирано чест-
ване по повод  85-годиш-

нината на родения тук зна-
менит български актьор 
Иван Братанов. Събитие-
то се осъществи от мест-
ното читалище и със съ-
действието на НЧ  „Св.
св. Кирил и Методий“–По-
пово и Община–Попово.

Кметът на Кардам Георги 
Йовчев откри честването, 
припомняйки, че Иван Бра-
танов е най-големият актьор 
от този край на България и 
съселяните му  с право се 
гордеят с него и винаги ще 
го помнят. Пред барелефа 
на актьора бяха поднесени 
венец и много цветя.

Във фоайето на читали-
щето, което от 1997 г. в 
знак на признателност но-
си името на талантливия 
актьор, беше уредена фото-
изложба с кадри от фил-

КАРДАМ ПОЧЕТЕ 
ИВАН БРАТАНОВ

то, припомни началните 
стъпки на Братана, както 
свойски го наричат съселя-
ните и приятелите му, към 
голямата сцена.  Учителят 
Пресиян Мирчев пръв съ-
зира самородния талант на 
момчето от поповско сел-
це и поощрява първите му 
сценични изяви в учили-
ще,  на импровизираните 
сцени в Кардам и после в 
поповското читалище.        

Макар и да си замина от 
този свят едва на 47 години, 
Ив. Братанов остави едни 
от най-забележителните 
роли в българското играл-
но кино, по мнение на ки-
нокритиците той и досега 
е ненадминат в превъплъ-
щенията си особено във 
филмите на селска тема-
тика. В това се убедиха и 
присъстващите на съби-
тието, които имаха въз-
можност да го видят във 
филма на режисьора Дако 
Даковски „Неспокоен път“ 
в ролята на Мито – една от 

WWW.POPOVO.BG

ВСИЧКО ЗА 
ОБЩИНА ПОПОВО

най-забележителните в бо-
гатата му творческа карие-
ра. Непременно трябва да 
отбележим  факта, че фил-
мът бе предоставен от си-
на на големия актьор Вла-
димир Братанов, който по 
повод годишнината напра-
ви и дарение на кардам-
ското  читалище от архивни 
материали за своя баща.

Спомени за Братанов раз-
каза Ради Радев. Прозву-
чаха стихове, посветени на 
него, дори и песента, която 
е обичал да пее с цяло гър-
ло с още двама свои прия-
тели.  С всичко това кар-
дамчани потвърдиха, че не 
са забравили своя именит 
съселянин, който също 
никога не се възгордя от 
известността и най-висо-
ките награди, които за-
служено получи: „Където 
и да отида, каквото и да 
правя, никога не забравям 
родното си село“ – казва 
той. Затова и селото му го 
помни и почита.

ми с негово участие, пре-
доставени от киноклуб 
„Ив. Братанов“. Сред фо-
тосите бе и оригинална ри-

сунка на разностранно на-
дарения кардамчанин.

Румяна Пенчева, секре-
тар на читалището в село-

РЕМОНТИРА СЕ ЧЕРКВАТА 
В ДРИНОВО
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Стигнахме във Фран-
ция. Пунктове на легиона 
има във всички по-големи 
градове. Записах се в град 
Лил, Северна Франция, на 
границата с Белгия. След 
седмица с други като ме-
не – волонтери, както им 
казват, се сформира отряд. 
Закараха ни в едно градче 
до Марсилия, където е глав-
ната квартира на чужде-
странния легион. След още 
около седмица ме пратиха 
на изпити – физически, 
психически и други, мно-
го са. Разпитваха ни за пре-
дишния ни живот, дали 
пием, пушим и т.н., така 
както е навсякъде. Подло-
жиха ни на теста на Ку-
пър. Това е физически 
тест, който се заключава в 
правенето на обиколки на 
един стадион за 12 минути 
без прекъсване. Тогава ста-
на едно недоразумение, за-
щото не знаех френски. Бях 
говорил с един приятел, 
който се беше ангажирал 
с легиона година преди 
мене, който ми беше обяс-
нил, че трябва да се напра-
вят седем обиколки на 
стадиона, след което мо-
жеш да спреш. Аз на-
правих седем обиколки за 
по-малко от 12 минути и 
спрях. Комисията преце-
нила, че нямам повече си-
ли и съответно физически 
данни да бъда приет в ле-
гиона. Право на нов изпит 
имах след три месеца. 

Кандидати  
има достатъчно. 

В един момент, когато 
се интересувах, те имаха 
до 50 човека кандидати, 
от които задържаха по 8. 
Трябва да си спортист и да 
си готов на дисциплината. 
Възрастовата граница е от 
17 до 30 години. Над тази 
възраст, ако нямаш някакви 
изключителни физически 
данни, трябва да си с воен-
но образование.

Сега като се замисля, то-
ва, че не ме приеха от пър-
вия път, е обратът в живота 

ПОПОВЧАНИН 

СЕ ЗАПИСВА 
ВОЛОНТЕР 

ми. Свързах се с моя род-
нина в Бордо, която ме 
прие за тези месеци. Там 
се запознах с Валери – бъ-
дещата ми съпруга. 

След трите месеца пак 
се явих на изпита. Вече го-
ворех, макар и слабо, френ-
ски и нямаше проблеми. Из-
държах ги. Психическият 
изпит не е нищо особено. 
Физическите данни са най-
важни. В Легиона има пого-
ворка, че ако имаш крака 
и нямаш глава, ще станеш 
добър легионер, ако е обрат-
ното, пак ще станеш добър 
легионер, но ако нямаш 
нито едното, нито другото, 
нямаш място в него. 

Легионът е нещо като 
държава в държавата. 

Той е малко настрана от 
политическите действия на 
френското правителство. 
В него служат около 8500 
човека, разпределени в 
полкове в Джибути (Източ-

на Африка), остров Майот, 
Френска Гвиана, остров 
Корсика, град Ним, близо 
до Авиньон – предимно в 
Източна Франция и бивши-
те френски колонии.

Няколко дена след като 
издържахме изпита с три-
десетина като мен, обра-
зувахме секция, нещо като 
нашите роти, и заминахме 
за градче до Тулуза на че-
тиримесечно обучение. 
Обучаваха ни на езика, 
легионерски песни, бора-
вене с френските оръжия, 
физическа и строева под-
готовка. Тук искам да 
уточня, че маршируване-

то в Легиона е нещо важ-
но. Начинът им на марши-
руване е единствен в света. 
Под една особена маршова 
музика се върви много бав-
но и няма нищо общо с 
практиката във френската 
армия. На тези неща мно-
го се държи, защото за тях 
традициите са много важ-
ни. Имат поне сто легио-
нерски песни, които тряб-

ва да се знаят наизуст от 
всеки легионер. Пак във 
връзка с традициите е обу-
чението за носене на уни-
форми, как се гладят и т.н. 
В обучението влиза рабо-
тата в екип, как да се сра-
ботваме – това са важни не-
ща за всяка армия. 

През тези четири месеца 
отпуски и свиждания няма. 
Единственото изключение 
за свиждане се прави от 1 
до 3 април, когато е праз-
никът на Легиона. Свързан 
е с датата на една битка в 
Мексико по време на Мек-
сиканската революция. Не 
е лесно в школата. Много 

тренировки, полоси и про-
чие. Например качването 
по въже, дълго 6 метра, с 
раница, която тежи 11 кг, 
автомат и т.н.

След като завършихме 
курса, ни върнаха в главната 
квартира, минахме пред ко-
мисия, където според пока-
заните качествата по време 
на обучението ни разпре-
делиха по частите. Аз бях 

танкист и ме изпратиха в 
бронирания полк в град 
Оранж до Авиньон. Под 
бронирана кола не трябва 
да се разбира БТР, както е в 
България, просто това е бро-
ниран автомобил. Служих 
там, докато напуснах Ле-
гиона по лични причини. 

Контрактът с Легиона е 
най-малко за пет години. 

През това време нямаш 
право да имаш собствено 
жилище, автомобил, да се 
жениш, нямаш право на 
личен живот. Имаш право 
на отпуски. Този режим 
ми дойде малко в повече, 
особено след като вече се 
бях запознал с бъдещата 
си жена. Исках да бъда с 
нея. Бях легионер около 
шест месеца. Не съм един-
ствен. В нашата рота от 
тридесетина човека оста-
нахме наполовина. Други-
те се отказаха. От тях по 
бойните части останаха 
само 4–5. Три месеца след 
като дезертирах, видях по 
телевизията моя полк в 
Косово, видях момчета от 
моя взвод…

Какво да разкажа още  
за Легиона? 

В него има дисциплина 
и когато отиваш да постъ-
пиш, трябва да докажеш, 
че има причина, за която 
си отишъл, а не заради 
пари. Заплатите са според 
чина, те са на степени. Аз 
бях втора степен легионер 
и вземах около 1100 евро, 
което е една средна запла-
та във Франция. Но има 
различни премии на все-
ки два-три месеца и запла-
тата ти достига около 2000 
евро на месец.

В Легиона съществува 
малка мафиотска 

структура. 

Купуват се и се продават 
различни неща, които ид-
ват от най-различни стра-
ни. Полковете му са раз-
положени в различни стра-
ни. Черна търговия, както 
му казваме в България. То-
ва е едно наследство. Пре-
ди Втората световна вой-
на, когато бил създаден, ле-
гионът бил сформиран от 
престъпници. Като падна-
ха тоталитарните режими 
в Източна Европа, в Легио-
на навлязоха и много мом-
чета от тези страни. Днес 
има много по-малко пре-
стъпници в него. 

За волонтерите има 
работно време  
от 8 до 17 часа, 

после имаш право да из-
лезеш, но сутринта в шест 
трябва да се явиш на про-
верка. Като стоиш по-дъл-
го в Легиона, започваш да 
се страхуваш да го напус-
неш. Осигурен си отвся-
къде и изпитваш страх от 
несигурността в цивилния 
живот. За времето на пър-
вия договор, който е за 
пет години, добиваш спе-
циалност, колкото и да си 
неактивен. След изтичане-
то му добиваш и правото 
на цивилен живот. Но са 
много малко хората, които 
напускат… 

Като дезертирах, една го-
дина нямаше как да дока-
жа, че съм легално преби-
ваващ в страната. Трябваше 
да се върна в Легиона, за 

ВАЛЕРИ НИКОЛАЕВ ВЕНЦИСЛАВОВ е на 32 
години, поповчанин. Завършил е средно образование 
в Механотехникума в Търговище. На 23 години слу-
чайно прочита статия за трагичен инцидент с 
момче от Разград, служещо във френския легион. 
Разбира, че да отидеш в Легиона не е невъзможно. 
Прочетеното разсейва слуховете и легендите за 
живота в легиона. У него се ражда идеята да зами-
не за Франция и да постъпи в него. 

Сега, след осем години, го връщам към есента на 
1997 година, когато заедно с приятел заминава за 
Франция.

ДА ПОЧЕРПЯТ 

ИМЕННИЦИТЕ

РОЖДЕНИЦИТЕ

16 септември
Людмил/а

17 септември
Вера, Вяра, Любомир, 
Любен, Любов, Люба, 
София, Севда, Надя, 
Надежда, Гълъбин/а

17 септември
Марчо Кирилов Мар-
чев – шеф на областно 
Пътно управление

22 септември
Раде Миланов – дирек-
тор на Гимназията по 
селско стопанство в 
Попово

ТАЛОН
15% отстъпка
При представянето му 

получавате еднократна 
отстъпка в

РЕСТОРАНТ 
„РОКСИ“ 

(комплекс 
„Разяреният лъв“)

Важи 
от 16 до 22 септември

Богато меню, 
музика на живо, 

добро обслужване

да си взема паспорта и да 
си върна военната карта. 
Страхувах се, че може да 
ме върнат да дослужвам 
или пък да ме екстрадират 
за България. Не се случи 
нито едното, нито другото. 
Дадоха ми паспорта без 
никакви спънки. Върнах 
се в България, дойде Вале-
рº след мене. Ожених се 
в България, защото нямах 
право за това във Франция. 
Върнахме се във Франция. 
Намерих си цивилна рабо-
та и сега живея там…

От време на време, осо-
бено като дойде 14 юли – 
националният празник на 
Франция, показват често 
филми за Легиона. Той им 
е гордостта, макар че през 
другото време всички плюят 
против него. В такива мо-
менти се замислям – не че 
ми липсва, но има неща 
от месеците, прекарани в 
Легиона, за които си спом-
ням с благодарност. Там те 
научават на самодисципли-
на, решителност, да вярваш 
в себе си и други качества, 
които са важни и за ци-
вилния живот…

За цивилния си живот 
мога да кажа само, че имах 
много късмет, защото ед-
на нощ не съм спал на ня-
коя пейка в парка или под 
някой мост, защото вина-
ги съм имал подслон. В на-
чалото беше трудно. Рабо-
тих на черно, нямах до-
кументи… Днес живея до-
лу-горе добре, макар и без 
излишък. Не се оплаквам.

Моят съвет към бълга-
рите днес е, ако не знаят 
френски, да не тръгват. 

Икономическото положе-
ние във Франция се услож-
нява, животът поскъпва. И 
нали за всички проблеми 
трябва да има виновен – 
за тях това са чужденците. 
Не говоря за българи, а за 
негри, араби и пр. Българи 
има много малко. Сега 
не е подходящ момент да 
дойдеш да си търсиш ра-
бота. Но ако са млади и 
обичат военния живот, в 
Легиона могат да успеят. 

От началото и до ден 
днешен съм имал късмет 
и затова не съм добрият 
пример. Аз съм единичен 
случай. Не съм богат, аз 
съм един представител на 
средната класа във Фран-
ция. По този повод със 
съжаление ще кажа, че в 
България липсва средна 
класа. Тя крепи всяка дър-
жава. Данъкоплатците са 
средната класа, не са бед-
ните, не са богатите...

Разговор 
на Христо БЕЛЧЕВ



6 брой 27 • 19 септември 2005 година

Търгът ще се проведе на 30.09.2005 г. (петък) в сградата на Община–Попово, заседателната зала на II етаж, от 9,30 
часа. 

 Депозити в размер на 10% от началната тръжна цена ще се приемат в стая 215 (касата) на Общината до 16,30 часа 
на 29.09.2005 г.

 Стъпката за наддаване се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.
 Тръжна документация може да се закупи срещу такса от 20 лева от касата на Центъра за административно 

обслужване на населението.
 Купувачите на сгради, освидетелствани за събаряне, се задължават да изчистят от строителни отпадъци прилежащите 

терени след събарянето на сградите.
 Внесените депозити по точки ІІ – 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 се задържат като гаранция до изпълнение на 

гореописаното условие. При неизпълнение сумите, внесени като депозит, остават в полза на Община–Попово.
Оглед на имотите може да бъде извършван всеки работен ден от 9 до 17 часа до 29.09.05 г. 
За информация относно търга – тел. 40 210 или стая 210 на Общината. 

• СПРАВОЧНИК •

В близките дни се 
очакват в Поповския 

край да пристигнат дваде-
сет туристи, ловци от Гер-
мания. Те ще бъдат наста-
нени в ловните хижи на 
дивечовъдна станция „Чер-
ни Лом“. Чужденците са 
привлечени от дивеча, кой-
то се въди в региона, като 
най-много ги интересуват 
трофеите от благороден 
елен. 

Тъй като желаещите да 
ловуват са повече от броя 
на туристите, които диве-
човъдната станция може 
да поеме, се е наложило да 

ТУРИСТИ ОТ ГЕРМАНИЯ 
ЩЕ ЛОВУВАТ В ПОПОВСКО

I. Право на строеж: 
1. В УПИ І, кад.№ 4615 от кв.143 по регулационния 

план на гр.Попово на „Търговски обект“ с площ 200 кв.м. 
Начална тръжна цена 640 лв. 

2. В УПИ І от кв.100 по регулационния план на 
гр.Попово на „Търговски обект“ с площ 200 кв.м. Начал-
на тръжна цена 900 лв.

II. Продажби: 
1. Урегулиран поземлен имот ХІІ, кад.№ 4603 от кв.112 

по регулационния план на гр.Попово с площ 553 кв.м. 
Начална тръжна цена 3318 лв.

2. Урегулиран поземлен имот ІХ, кад.№ 3606 от кв.114 
по регулационния план на гр.Попово с площ 1452 кв.м. 
Начална тръжна цена 8712 лв. 

3. Урегулиран поземлен имот ХIV от кв.44 по регула-
ционния план на гр.Попово с площ 350 кв.м. Начална 
тръжна цена 1050 лв. 

4. Масивен гараж № 2 с площ 19,04 кв.м, находящ 
се в кад.№ 3224 на кв.96, бул. „България“ № 182 по 
регулационния план на гр.Попово. Начална тръжна цена 
3200 лв. За закупуване на имота могат да кандидатстват 
само собственици и наематели на жилища находящи 
се на бул. „България“ № 178, № 180, № 182 и № 184, 
непритежаващи гараж на горепосочените адреси.

5. Урегулиран поземлен имот ХІІІ, кад. № 468 от кв.47 
по регулационния план на с.Славяново с площ 790 кв.м 
заедно със застроените в него сгради, освидетелствани за 
събаряне, оценени като строителни материали. Начална 
тръжна цена 1298,40 лв.

6. Урегулиран поземлен имот І, кад. № 5 от кв.1 по регу-
лационния план на с.Горица с площ 1850 кв.м. Начална 
тръжна цена 1110 лв.

7. Урегулиран поземлен имот ІІ, кад. № 6 от кв.1 по 
регулационния план на с.Горица с площ 1140 кв.м. 
Начална тръжна цена 684 лв.

8. В УПИ IV, кад.№ 3633, 2624, 2623 от кв.103 по 
регулационния план на гр.Попово на сгради, освиде-

Маруся МИЛУШЕВА

Вече има официално ре-
шение националният скаут-
ски лагер с международно 
участие през лятото на 
следващата 2006 година да 
се проведе в Попово. По-
точно той ще бъде в кра-
сивата местност до с.Па-
ламарца, където е бившият 
пионерски лагер, сега Опо-
рен пункт на Районна път-
на служба. Около 200–250 
деца от цяла България и от 
други европейски страни 
се очаква да се съберат там 
от 3 до 13 август, което, 
освен че е голяма чест за 
домакините от местния 
скаутски клуб „Антола“, е 
и огромна отговорност.

Интересен е фактът, че 
на 14 май т.г. точно на иг-
рището на паламарския ла-
гер поповските скаути от-
криха балон, изпратен на 
8 май от гр. Цюрих, Швей-
цария. На адреса, привър-
зан към балона, нашите 
малчугани изпратиха пис-
мо, че са намерили швей-
царския „посланик на до-
бра воля“. Не след дълго 
дойде и отговор – в мал-
кото колетче за децата от 
Попово имаше бискви-
ти, „разказващи“ история-
та на град Цюрих. Спо-
ред представители на ръ-
ководството на Организа-
цията на българските скау-
ти това е знак от Бога, че 
следващият национален 
скаутски лагер трябва да е 

ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД

На основание чл. 67 и чл. 68 от НРПУРОИ
НАРЕЖДАМ:

Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под 
наем за срок от пет години на следните обекти – частна 

общинска собственост:

№  Обект Адрес Площ Нач.
   (кв. м)  тръжна  

    цена
1. Павилион бул. „България“
  (срещу Пощата)  5  14 лв.
2. Помещение ул. „Раковска“
  (портал на имот 
  № 000138 по плана 
  за земеразделяне)  39  51 лв.
3. Помещение с. Априлово, кв. 18
  (площада)  48  53 лв.

Цените са без включен ДДС. 

Търгът да се проведе на 4 октомври 2005 г. от 10 часа в 
заседателна зала на Община–Попово.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 
ТЪРГА:

1. Депозит в размер на началната тръжна цена се внася 
в касата на Община–Попово (стая 215) до 16 часа на 
03.10.2005 г. 

2. Тръжна документация се закупува от Център за 
административно обслужване на граждани при Общи-
на–Попово срещу сумата от 15 лв. 

3. До участие в търга не се допускат участници, 
които:

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

- не са представили всички необходими документи;
- са спечелили търг или конкурс и не са сключили 

договор с Община–Попово.
Участникът, спечелил търга, се задължава в седемдне-

вен срок от връчването на заповедта по чл. 78 от 
НРПУРОИ да извърши плащането.

Информация за търга може да се получи всеки работен 
ден в стая 217 в сградата на Община–Попово.

КМЕТ НА ОБЩИНА–ПОПОВО

Зоя СИМОВА 

В продължение на три 
дена – от 9 до 11 септември, 
читалище „Люба Велич“ в 
с. Славяново, община По-
пово, бе домакин на тра-
диционния 25-и поред 
шахфестивал „Славяново 
2005“. В него взеха участие 
16 шахматисти от цялата 
страна, между които един 
международен гросмай-
стор, трима гросмай-
стори и петима кандидат-
майстори на спорта.

Шахтурнирът се прове-
де в девет кръга по швей-
царската система, под авто-
ритетното ръководство на 
международния съдия по 
този спорт Христо Димит-
ров от гр. Павликени.

След интересни срещи 
и много оспорвана игра на 
черно-белите полета, пър-
вото място завоюва м.м.с. 
Красимир Стефанов от Си-
листра със 7,5 точки, след-
ван от м.с. Ивайло Енчев 
от Разград с 6,5 т. и м.с. 
Иво Донев от Разград с 6 т. 
Местният шахматист м.с. 
Кънчо Кънев от селото до-
макин не успя да се кла-

ШАХФЕСТИВАЛ „СЛАВЯНОВО 2005“

сира в призовата шестица.
В проведения блицтур-

нир челното място зае от-
ново м.м.с. Красимир Сте-
фанов от Силистра, пред 
м.с. Ивайло Енчев от Раз-
град и м.с. Росен Русев от 
същия град.

Награда за най-възрастен 
участник получи 71-годиш-
ният Васил Чолаков от Тър-
говище, а като най-млад 
участник бе отличен Кри-
стиян Недков (15 г.) от с. 
Славяново.

Турнирният комитет и 

НАЦИОНАЛНИЯТ СКАУТСКИ ЛАГЕР 
ПРЕЗ 2006 ГОДИНА ЩЕ Е В ПОПОВО

ха заобикалящата я приро-
да.

Десетте дена по време 
на лагера ще са наситени 
с богата програма, включ-
ваща туристическо ориен-
тиране, водни дейности, 
артпрояви, социални дей-
ности, разнообразни скаут-
ски игри, кулинарни изя-
ви и т.н. Въпреки че по-
повският скаутски клуб 
е един от най-младите в 
страната – едва на две годи-
ни, неговият водач г-н Да-
рин Сагев вярва, че ще се 
справи с отговорната си за-
дача да осигури перфект-
но домакинство на пред-
стоящата мащабна проява. 

Президентът на Организация-
та на българските скаути 

(крайният вляво) 
и членове на ръководството, 
които огледаха и одобриха 

мястото на бъдещия 
национален скаутски лагер

телствани за събаряне, оценени като строителни мате-
риали. Начална тръжна цена 1741 лв.

9. В УПИ ІІІ от кв.29 по регулационния план на 
с.Горица на сграда за общежитие, освидетелствана за 
събаряне, оценена като строителни материали. Начална 
тръжна цена 1459,30 лв. 

10. В УПИ IV, кад. № 42 от кв.8 по регулационния план 
на с.Горица на сгради, освидетелствани за събаряне, 
оценени като строителни материали. Начална тръжна 
цена 440,36 лв.

11. В УПИ I, кад.№ 248 от кв.31 по регулационния 
план на с.Горица на сгради, освидетелствани за събаряне, 
оценени като строителни материали. Начална тръжна 
цена 708 лв.

12. В УПИ IV, кад.№ 241 от кв.30 по регулационния 
план на с.Горица на сгради, освидетелствани за събаряне, 
оценени като строителни материали. Начална тръжна 
цена 331 лв.

 13. В УПИ VІІ, кад.№ 199 от кв.38 по регулационния 
план на с.Горица на сгради, освидетелствани за събаряне, 
оценени като строителни материали. Начална тръжна 
цена 474,80 лв.

 14. В кад.№ 317 по плана на с.Посабина на сгради, 
освидетелствани за събаряне, оценени като строителни 
материали. Начална тръжна цена 316 лв. 

 15. В кад.№ 171 по плана на с.Посабина на сгради, 
освидетелствани за събаряне, оценени като строителни 
материали. Начална тръжна цена 451 лв.

 16. В кад.№ 179 по плана на с.Посабина на сгради, 
освидетелствани за събаряне, оценени като строителни 
материали. Начална тръжна цена 205 лв.

 17. В кад.№ 191 по плана на с.Посабина на сгради, 
освидетелствани за събаряне, оценени като строителни 
материали. Начална тръжна цена 382 лв. 

 18. В кад.№ 1861 от кв.87 по регулационния план 
на гр.Попово на сграда, освидетелствана за събаряне, 
оценена като строителни материали. Начална тръжна 
цена 436 лв.

20 години 
без

МИЛУШ ДИМОВ 
МИЛУШЕВ

ЖИВ СИ В СЪРЦАТА НИ!

От семейството

на това място. Разбира се, 
преди да научат за случката, 
те бяха разгледали базата, 
одобриха я и много хареса-

1 ГОДИНА 
без 

нашия скъп брат и вуйчо 

АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ 
АНГЕЛОВ

Скърбим за теб!

ОБЩИНА–ПОПОВО
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА

се връщат заявки. Освен 
двете бази в землищата на 
селата Еленово и Голямо 
Градище, е наета и ловната 
хижа в околностите на кв. 
Сеячи.

Всеки чуждестранен ло-
вен турист ще заплаща 
за престоя си тук по 200 
евро на ден, като в тази 

организаторите изказват 
сърдечна благодарност на 
спонсорите, с чиято финан-
сова подкрепа можа да се 
реализира този спортен 
празник. Това са „Родна 
индустрия“ АД, ЕТ „Ирко“, 
Популярна каса, ЕТ „Вега–
46 КА“, „Геострой“, „Млад 
огнеборец“, Пламен Пен-
чев, „Агротехремонт 61“, 
ЕТ „Старт“, ЕТ „Кек“, арен-
даторът Георги Цонев, ши-
вашките цехове на Галия 
Атанасова и Калоян Денев, 
ЕТ „Ася“, Кафе „Рио“, 
„Златен плод“, „Ломско 
пиво“, Сдружение за еко-
туризъм, ЕТ „Кия“, ЕТ 
„Кадир Кадиров“, ЕТ „Пе-
тър Петров“, Мехмед Кам-
бер, представителят на 
бира „ММ“ Атанас Дон-
чев. Благодарности за под-
крепата и съдействието – 
и на кмета на общината 
д-р Людмил Веселинов.

сума не се включва цената 
на отстреляния дивеч. В 
ловните полета на дивечо-
въдна станция „Черни Лом“ 
има около 600 елитни ек-
земпляра благороден елен. 
Тарифата за трофей от този 
вид дивеч варира от 4000 
до 30 000 евро в зависи-
мост от качеството му. 



7брой 27 • 19 септември 2005 година

       

• СПРАВОЧНИК •

МЕСТЕН 
ВЕСТНИК

Редакционен екип:
Пламен Събев, 
Кирил Жечев, Маруся Милушева

Адрес на редакцията
Попово 7800, пл. „Ал. Стамболийски“ № 1, 

0608/40 268, е-mail: mesten_vestnik@popovo.bg

Предпечат: „Издателство Зограф“ ЕООД–Варна

Печат: „ПИК–България“ АД–Варна
ISSN 1312–4420

КАНАЛ 1

Канал 1 20.40

Великата илюзия BG:
„КОЗИЯТ РОГ“

Нова ТВ 13.30

„ВЕЧЕРНА 
ЗВЕЗДА“

Би Ти Ви 22.30

„ЛУДИ ГОДИНИ“
САЩ, Германия

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

14.30 Светът на Швейцария
14.50 Непозната земя
15.20 Мело ТВ мания
16.20 Мотокрос
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30  Футбол: 
 „Берое“–„Левски“
19.30 Неделен стадион
20.00 По света и у нас
20.40 Великата илюзия BG:   
 „Козият рог“ 
 (България, 1971)
22.20 Елит
22.50 По света и у нас
23.00 Джубокс
23.30 Техно
24.00 Европейско 
 първенство по 
 волейбол:
 България–Италия
   2.00 Видеоклипове
   2.15 Чай (п)
   4.15 Мело ТВ мания (п)
   5.15 Непозната земя (п)
   5.45 Рекламна пауза (п)

ПЕТЪК, 16 септември

  5.30 Детските сериали на 
 Джетикс
  6.30 Търговски център
  7.00 Тази сутрин – инфор-
 мационно предаване
  9.30 Бон апети
10.00 Искрено и лично
11.00 Огнена кръв
12.00 bTV новините
12.30 Шоуто на Слави
13.30 Пет звезди
15.00 Джоун
15.30 Детските сериали на 
 Джетикс
16.30 „Модел ТВ“ – 
 магазинно шоу
17.00 Изпитание на любовта
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 Тя  и той
21.30 Всички обичат Реймънд
22.00 bTV новините
22.30 Шоуто на Слави
23.30 Приятели

ПЕТЪК, 9 септември

  6.20 Дързост и красота
  7.00 Денят започва
  9.30 Телепазарен прозорец
  9.45 Защо не 
 с Марта Вачкова
10.50 Национален 
 календар: успение 
 на Св. Киприян 
 Българина
11.00 Парламентарен 
 контрол
12.00 По света и у нас
12.20 Парламентарен 
 контрол
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Обеден концерт
14.55 Светът на 
 Швейцария
15.15 Фелисити
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на 
 турски език
16.20 Дневникът (п)
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 Седмица с Ив.Лаков
19.30 10/64
19.55 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Панорама
21.30 „Черното куче“  
 (САЩ, 1998)
23.00 По света и у нас
23.10 Инстинкт – концерт 
 на „Гравити Ко“
  0.10 Европейско 
 първенство по 
 баскетбол: 
 Хърватия–България
  1.05 Джубокс
  1.40 Седмица (п)
  2.10 Видеоклипове
  2.40 Здраве (п)
  3.00 Панорама (п)
  3.50 Фелисити (п)
  4.35 Портрети: Жан Жионо
  5.20 „Черното куче“ (п)
 
  СЪБОТА, 17 септември

  6.50 Анимация
  7.20 Заедно: Лина и 
 златната рибка (п)
  7.50 Национален кален-
 дар: Мъченици 

  0.10 Луд съм по теб
  0.40 „Бързи пари“
  1.30 Вот на доверие
  2.10 Море от любов (п)
  3.00 bTV новините
  3.30 Огнена кръв (п)
  4.10 Искрено и лично (п)
  5.00 Изпитание 
 на любовта (п)

СЪБОТА, 17 септември

  6.00 Физиотоника 
  6.30 Реално 
  7.00 Бон апети 
  7.30 Детски сериали 
 на Джетикс
  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 Луд съм по теб
13.00 „Фатални грешки“
14.30 Иначе
15.00 Часът на Нешънъл 
 Джиографик: 
 „По следите на 
 финикийците“
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 „Веществени 
 доказателства“
22.00 bTV новините 
22.30 „Луди години“ 
 (САЩ, Германия)
  0.30 Бързи пари
  1.30 Филм (п)
  3.10 БГ ТОП 100
  4.00 bTV новините
  4.30 Сеизмограф  (п)
  5.00 Глобусът
 
НЕДЕЛЯ, 18 септември

  6.00 Физиотоника 
  6.30 Кой е по-по-най (п)
  7.30 Детски сериали 
 на Джетикс
  8.30 „Бон-бон“
  9.00 Сблъсък 
10.30 В десетката
11.30 Бизнесът 
12.00 Другата България 
12.30 Луд съм по теб
13.00 „Фатални грешки“, 2 ч. 
14.30 УЕФА. Обзор 2005–2006
15.00 Часът на Би Би Си

  
СЪБОТА, 17 септември

  7.30 Иконостас
  8.00 Анимация
10.00 Не винете коалите
11.00 „Господин за един 
 ден“, комедия
11.45 Календар
11.47 „Господин за един 
 ден“, продължение
13.00 Фрейзър
13.30 „Вечерна звезда“
15.00 Татко на отглеждане
15.30 Имаш поща
17.00 Военна прокуратура
18.00 ФБР инструктор
19.15 Календар
19.45 Морска сол
21.45 „Тайни изповеди“
21.30 Календар
21.32 „Тайни изповеди“
22.30 Военна прокуратура
23.30 Календар
23.45 Стар академи (п)
  2.00 Тайни изповеди (п)
  4.00 Военна прокуратура
  5.00 ФБР инструктор
  6.00 Морска сол (п)

НЕДЕЛЯ, 18 септември

   7.00 Хай-тек (п)
   7.30 Иконостас
   8.00 Детска анимация
10.00 Кръгът на Доусън
11.00 Новите приключе-
 ния на Пипи 
 Дългото  Чорапче
11.45 Календар
11.47 Новите приключе-
 ния на Пипи 
 Дългото  Чорапче
13.00 „Щурец в ухото“, 
 комедия 
14.30 „Gillette супер спорт“
15.00 Спортен свят
17.00 На четири очи
18.00 ФБР инструктор
19.15 Календар
19.45 „Клетка за птици“, 
 комедия
21.30 Календар
21.32 „Смъртоносно 
 роднинство“
23.30 Календар
23.45 Горещо
  0.45 „Живот под коша“
  1.45 „Клетка за птици“
  3.45 Влюбени
  5.30 ФБР инструктор (п)
  6.30 Само баламите 
 бачкат

 София,  Вяра, 
 Надежда и Любов
  7.55 Телепазарен  прозорец
  8.10 Дисни!
  8.55 „За животните – 
 с любов“
  9.25 Ала бала
  9.55 „Аз и брат ми“
10.45 „Инженерни войски“
11.15 Памет българска: 
 Битката при Дойран
12.00 По света и у нас
12.20 Частен случай
12.50 Минута е много
13.40 От дума на дума
14.10 Знаци по пътя: 
 Константин Кисимов
14.40 Атлас: Южен Пирин
15.10 Документален филм: 
 Памет и дух
15.40 Къщата на музиката
16.30 Европейско 
 първенство по 
 волейбол: 
 Холандия–България
18.30 Суматоха
19.00 Вижте кой...
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.25 Кинопарад: 
 „Семеен сблъсък“
 (САЩ, 2001)
21.55 Европейско 
 първенство по 
 баскетбол: 
 България–Турция
24.00 По света и у нас
  0.10 „Нощни птици“
  1.10 Джазтайм
  1.55 „Организацията“ 
  3.30 Вижте кой... (п)
  4.20 Видеоклипове
  4.40 Памет българска (п)
  5.25 „Организацията“ (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 18 септември

   7.00 Анимация
   7.30 Бразди
   8.00 Телепазарен прозорец
   8.15 Дисни!
   9.00 Палавници
10.00 Чай
12.00 По света и у нас
12.20 Национален календар: 
 60 години от рожде-
 нието на актрисата 
 Катя Паскалева
12.25 Етно
12.55 Мотокрос
13.50 Международен 
 турнир по спортни 
 танци–Бургас 2005

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 „Принцът на 
 приливите“  
22.10 bTV новините 
22.40 Кабината
23.10 Опасни улици
  0.15 Бързи пари
  1.00 Сблъсък (п)
  2.30 bTV репортерите
  3.10 Кварталът 
 на богатите
  4.00 bTV новините   
  4.30 Треска за злато (п)
  5.00 Живот на скорост (п)
  5.30 Бон-бон  (п)

ПЕТЪК, 16 септември

  7.00 Анимация
  8.00 Здравей, България
  9.00  Клонинг
10.00 Богати и жестоки
10.45 Бевърли Хилс, 90210
11.45 Календар
12.00 Сибил
12.30 Нова ТВ шоп
12.45 „Министър Тъй вярно!“
13.15 Мъжкари
14.15 Моя сладка Валентина
15.30 Блясък
16.30 Цветът на греха
17.30 Карабинери
18.30 Гувернантката
19.15 Календар
20.00 Морска сол
20.30 В неизвестност
21.30 Календар
21.32 „Агент Джейк 2.0“
22.30 Военна прокуратура
23.30 Календар
23.45 Ало, Къщата?
  0.45 „Болница 
 „Кралството“
  1.45 В неизвестност (п)
  2.30 Моя сладка
  Валентина 
  3.30 „Мама – частен 
 детектив“
  4.00 „Министър 
 Тъй вярно!“
  4.30 Мъжкари
  5.30 „Болница 
 „Кралството“ (п)
  6.30 Карабинери (п)

На 7 септември 2005 г. в 
РПУ–Търговище бе дове-
дено малолетно 11-годиш-
но момче от гр. Радомир,  
извършило кражба на мо-
билен телефон от мага-
зин в комплекс  в района 
на кооперативния пазар 
в града. Апаратът е соб-
ственост на жителка на  
Търговище.

•••
За времето от 1 до 3 сеп-

тември в с. Гагово, общи-
на Попово, неизвестно 
лице чрез взлом на вход-
на врата прониква в до-
ма на жител на селото и 
извършва кражба на злат-
ни накити. По случая е 
образувано дознание. 

•••
На 7 септември в кв. 

„Сеячи“ на гр. Попово 
35-годишният В.Н. непра-
вомерно е въздействал 
върху уред за търговско 
измерване на електри-
ческата енергия, с което 
е създал условия за непъл-

ното º отчитане.
•••

За времето от 7 до 8 
септември в с. Славяново, 
община Попово, неизвест-
но лице извършва кражба 
на електрожен, ъглошлайф 
и ел. дрелка от незаключена 
работилница,  собственост 
на жител на селото. 

•••
За времето от 7 до 8 сеп-

тември в с. Славяново, об-
щина Попово, неизвестно 
лице прониква чрез взлом 
на халка на катинар в до-
ма на жител на селото и 
извършва кражба на лозо-
пръскачка, тава и водомер. 

•••
На 9 септември в с. 

Гагово, община Попово, 
след проведени  оператив-
но-издирвателни меро-
приятия, е установен из-

вършителят на взломна 
кражба на златни накити 
от дома на жител на село-
то за времето от 1 до 3 сеп-
тември. Това е М.Т. (23 г.) 
от същото село.

•••
На 9 септември в с. 

Люблен, община Опака, 
след проведени оператив-
но-издирвателни мероприя-
тия, е разкрит извършите-
лят на кражба на земедел-
ски и строителни сечива 
и инструменти от частен 
дом в селото. Това е А.М. 
(51 г.) от същото село.

•••
На 9 септември, след про-

ведени оперативно-издир-
вателни мероприятия, е 
разкрит крадецът на мото-
пед „Симсон“ от незаклю-
чен гараж на бул. „Бъл-
гария“ в  Попово, задигнал 
возилото за времето от 22 

часа на 31 август до 6 часа 
на 1 септември 2005 г. Като 
извършител на деянието е 
уличен 16-годишен мла-
деж от гр. Попово.

•••
На 10 септември около 

6 часа на бул. „България“ 
в  Попово неизвестно ли-
це извършва повреда и 
унищожава предно, задно, 
странично стъкло и фаро-
ве на лекотоварен авто-
мобил „Рено трафик“, соб-
ственост на гражданка от 
Попово. След проведените 
оперативно-издирвател-
ни мероприятия бе устано-
вено, че извършител на 
деянието е 27-годишният 
П.П. от гр. Попово. 

•••
На 12 септември около 

3 ч. в с. Горско Абланово, 
община Опака, при извър-
шена полицейска про-

верка е установено, че 50-
годишният Х.М. от с. Ба-
так, община В. Търново е 
управлявал лек автомобил 
„Москвич“ след употреба 
на алкохол с концентрация 
в кръвта му 1,60 промила, 
установено по надлежния 
ред.

•••
На 12 септември в с. 

Глогинка, община Попово, 
след проведените опера-
тивно-издирвателни меро-
приятия е установен извър-
шителят на кражбата на 
покъщнина от необитаем 
дом на жителка на Попово 
в началото на септември 
т.г. Това е 18-годишният 
К.И. от село Глогинка.

•••
На 12 септември в с. 

Звезда, община Попово, 
след проведени оператив-
но-издирвателни мероприя-

тия са разкрити извършите-
лите на кражбата на 70 
броя покривни капаци от 
къща в селото в началото 
на м.септември т.г. Това 
са К.Н. (17 г.) и Д.М. 
(51 г.) – и двамата от съ-
щото село.

•••
На 12 септември по 

пътя Попово–с. Светлен 
28-годишният водач Д.Д. 
от Попово допуснал път-
нотранспортно произ-
шествие с управлявания 
от него автомобил „Фолк-
сваген“, като напуснал 
платното и се преобърнал, 
при което пострадала во-
зещата се в автомобила 
22-годишна жена. Тя е 
получила фрактура на 
петата на левия крак и е 
без опасност за живота. 
Причина за пътния инци-
дент е управление на 
автомобила с несъобра-
зена скорост. По случая 
е образувано следствено 
дело.
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В село Берковски – ед-
но от малките сели-

ща в Поповска община, 
сега живеят около 70 ду-
ши – българи и по-малко 
мюсюлмани. То е красиво, 
с хубава природа, но както 
се случи през последни-
те години с почти всич-
ки малки български сели-
ща, населението му посте-
пенно намалява. Има ли 
някаква възможност това 
да се промени, какво е 
сторено в Берковски през 
изминалите месеци на на-
стоящата година, какво 
предстои да се върши и 
какви са плановете на 
кметския наместник Ма-
риян Стоянов – за това спо-
деля той за читателите на 
вестника.

В началото на настояща-
та година на общоселско 
събрание представих своя-
та програма за благоуст-
рояването на селището. Тя 
бе одобрена и приета от 
хората и започна нейното 
изпълнение.

Най-напред се заехме 
с привеждането в добър 
вид и хигиенизирането на 
трите селски чешми. По 
тях бяха извършени необ-
ходимите ремонтни рабо-
ти, след което ги почис-
тихме основно и ги бояди-
сахме. Една от чешмите е 
построена още през далеч-
ната 1933 година с добро-
волен труд на населението. 
Водата º е много хубава 
за пиене, „сладка“, както 
казват хората, винаги сту-
дена и никога не е спира-
ла. Един от жителите на 

„БЪДЕЩЕТО 
НА СЕЛОТО 

Е СВЪРЗАНО 
С ТУРИЗМА“

КМЕТСКИЯТ НАМЕСТНИК НА С. БЕРКОВСКИ:

селото (неговата къща е в 
непосредствена близост 
до тази чешма), 94-годиш-
ният Йордан Миланов, 
който е първият кмет на 
Берковски след 9 септем-
ври 1944 г., твърди, че от-
както се помни, пие вода 
само от нея и се чувства 
много добре.

С големи усилия спасих-

ме местното училище от 
разруха. Успяхме да акту-
ваме сградата от общин-
ска училищна собстве-
ност в читалищна собстве-
ност. Това стана възмож-
но благодарение прояве-
ното разбиране и помощ-
та, оказана от кмета на об-
щината д-р Людмил Ве-
селинов. Сега там се поме-
щава и вече функционира 
селската библиотека.

Нашето село е първото 
в общината, в което се из-
дигна европейският флаг 
на пилон пред сградата на 
кметството. Пак по повод 
предстоящото присъеди-
няване към голямото евро-
пейско семейство засадих-
ме дръвчета в централната 
част на селото.

Отбелязахме по подхо-

дящ начин всички празни-
ци и бележити дати от нача-
лото на настоящата година 
досега. Особено запомнящ 
се бе празникът, посветен 
на 60 години от победата 
над хитлерофашизма, кой-
то завърши с богата литера-
турно-музикална програ-
ма.

С помощта на хората от 
временната заетост успях-
ме да почистим основно 

гробищния парк.
През октомври предстои 

провеждането на землячес-
ка среща, на която очак-
ваме да се съберат много 
наши съселяни, живеещи 
в различни краища на 
страната. По този повод 
направихме селски кладе-

нец, чиято вода предстои 
да бъде изследвана в близ-
ките дни.

През тези дни подготвя-
ме кът на село Берковски, 
където със снимки и мате-
риали ще се проследи исто-
рията на селището от създа-
ването му до наши дни.

Заслужава да се отбeле-
жи засиленият интерес, 
който проявяват през по-

следно време към нашето 
село хора с финансови въз-

можности от страната. Са-
мо през настоящата годи-
на са продадени (до сре-
дата на месец май) седем 
стари необитаеми къщи. 
Те ще бъдат реставрирани 
и превърнати в обекти за 
селски туризъм. Едната от 
тези къщи вече е ремонти-
рана и готова за обита-
ване. Засега повечето от 
купувачите са от морската 

столица Варна. Една от 
интересните стари къщи, 

която още не е купена, е 
на 75-годишната Стефка 
Алексиева. На първия º 
етаж има кръчма отпреди 
сто години, която е в срав-
нително добро състояние 
и с не много финансови 
средства може да се въз-
станови в първоначалния 
º вид.

Лично моето мнение е, 
че ако успеем да привлечем 
повече хора, които да си 
купят жилища тук и да 
вложат в тях средства, 
ще стане възможно село-
то ни отново да се ожи-
ви, да се превърне в при-
влекателно място за род-
ни и чужди туристи. Мис-
ля, че това е верният път 
за възраждането на с. Бер-
ковски и занапред ще ра-

ботя с всички сили в тази 
посока.

През оставащото време 
до края на мандата дей-
ността ми като кметски 
наместник ще бъде свър-
зана най-вече с подобря-
ване качеството на живота 
на моите съселяни.

Записа Кирил ЖЕЧЕВ

Кметството

Чешмата, от която пие вода 94-годишният Йордан Миланов. Според дядо Йордан 
нейната вода помага за дълголетието му.

Баба Стефка в помещението, което преди повече от век е било кръчма. С малко усилия и 
средства тя може да придобие автентичния си вид, и се превърне в привлекателно място за 

отмора на местни хора и гости на селото. 

Радка и Георги Кръстеви – варненското семейство, последно (засега) купило къща в с. Берковски 
през тази година. Намерението им е да открият тук обект за селски туризъм. Казват, че в 

Берковски са им харесали две неща: хората – добри,сърдечни, приветливи, и хубавата природа. 


